
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 منزاًل مدمرًا في غزة منذ بدأ بدء العدوان 3137غارة و 1133جريحًا و 3771شهيدًا و 371معطيات: 
 ةاالنساني هو جريمة ضد   "إسرائيل"لى إ: كل صاروخ يطلق من غزة المتحدة باألممممثل فلسطين 

 شلح: العدوان فشل وانتظروا مفاجآت كبرى.. وأطالب عباس بقذف مفاتيح السلطة بوجه نتنياهو
 "إسرائيل" تسقط طائرة بدون طيار أطلقتها حماس قادمة من غزة

 دوز الصهيونية حاولت التسلل من البحرتفاصيل كمين القسام لوحدة الكومان

عباس يسلم مبعوث األمم المتحدة 
رسالة لوضع فلسطين تحت الحماية 

 الدولية
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 17 :كاريكاتير

*** 
 
 عباس يسلم مبعوث األمم المتحدة رسالة لوضع فلسطين تحت الحماية الدولية .0

الرئيس  ، أناألناضولنقاًل عن وكالة  رام هللا من 31/7/7131القدس العربي، لندن،  ذكرت
الفلسطيني محمود عباس سّلم األحد، رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية لألمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون، عبر ممثله في األرض الفلسطينية روبرت سيري، تطالب بتوفير الحماية الدولية 

 للشعب الفلسطيني وأرضه.
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عباس في كلمة قصيرة له خالل تسليم الرسالة في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، أن القيادة  وأكد
الفلسطينية قررت الطلب رسميا من األمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعب وأرض فلسطين، 

 مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية في انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
د يحتمل الصبر أكثر من هذا، فإسرائيل أوغلت في كل شيء، وال بد من الوضع لم يع“وأضاف أن 

إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي بدأ في الخليل )جنوب الضفة الغربية( ثم في مدينة 
القدس )وسط الضفة(، ثم في باقي الضفة الغربية، وأخيرا في غزة، وهو وضع لم يعد يحتمل وعليه 

 .”أرسلنا هذه الرسالة
وتابع الرئيس قائال: هناك قرارات اتخذتها القيادة الفلسطينية ستعلن قريبا، وطلب الحماية الدولية 

 للشعب واألرض الفلسطينية هو أول هذه القرارات.
من جانبها أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها تقيدم الطلب، مشيرة إلى 

ى وفد دولة فلسطين بالتوجه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعوة أن عباس أصدر توجيهاته إل
الدول العربية للتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب، باإلضافة إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة 
لزام  لمجلس األمن على مستوى وزراء الخارجية التخاذ قرار واضح لوضع حد للعدوان اإلسرائيلي وا 

 واحترام وقف إطالق النار.إسرائيل بوقفه 
صائب ، أن كفاح زبون نقاًل عن مراسلها رام هللامن  31/7/7131الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو مركزية حركة فتح، قال إن 
م المتحدة بان كي مون، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( أرسل لألمين العام لألم

 رسالة رسمية يطلب فيها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
أن تقوم األمم المتحدة بإنشاء »، أن اإلجراء المنتظر اآلن هو «الشرق األوسط»وأوضح عريقات، لـ

ت نظام الحماية نظام خاص تضع فيه األراضي الفلسطينية التي تتعرض لهذا العدوان الهمجي تح
هذا يعني أن توقف إسرائيل عدوانها فورا، ومن ثم يتدرج األمر حتى تجلي »وأضاف «. الدولية

 41تكرر هذا نحو »وتابع «. إسرائيل قواتها عن أراضينا، ومن ثم تحضر قوات دولية لحماية شعبنا
 «. مرة في مناطق العالم

ذ بعد استكمال دراستها من جميع الجوانب، وأوضح عريقات أن قرارات كثيرة ستكون موضع التنفي
وفي أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم، الذين ستدعوهم السلطة للتحرك على الصعيد 
الدولي لدعم طلب الحماية، باإلضافة إلى الطلب منهم الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس األمن على 

لزام إسرائيل بوقفه مستوى وزراء الخارجية، التخاذ قرار واضح لوضع ح د للعدوان اإلسرائيلي وا 
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الخطوة األولى واألهم اآلن هي وقف هذا »واحترام وقف إطالق النار. وشدد عريقات على أن 
 «. العدوان الهمجي وحرب اإلبادة ضد شعبنا

 
 : التقرير االستراتيجي الفلسطيني يرصد الواقع ويستقرئ المستقبل"73لـ"عربي  محسن صالحد.  .2

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات وللمرة الثامنة على التوالي : إبراهيم الشامي - بيروت
والذي يعالج كافة جوانب القضية الفلسطينية  1041-1048كتاب التقرير االستراتيجي الفلسطيني 
 .1048وحتى نهاية سنة  1041بالرصد واالستقراء والتحليل منذ بداية 

دراسات العلمية التي تصدر عن مركز الزيتونة وهو أحد أهم المراجع األساسية ويعد التقرير من أهم ال
 للمتخصصين والباحثين وطلبة العلم.

محسن  د.اإللكترونية مع  14التقرير االستراتيجي الفلسطيني وأهميته كان محور لقاء صحيفة عربي
 صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

 
 المقابلة: وفي ما يلي نص

 ما هو التقرير االستراتيجي الفلسطيني وما هي أهميته؟ 
يعتبر التقرير االستراتيجي الفلسطيني من أهم الدراسات العلمية الصادرة عن المركز نظرًا لشموليته 
والتزامه بدقة بالمعايير العلمية والمهنية باإلضافة إلى تضمينه رؤية استراتيجية لمسارات القضية 

 ية. الفلسطين
وتكمن أهمية التقرير بأنه محدث، ويتبع مناهج البحث العلمي، وموثق علميًا، ومدّعم بعشرات 

 الجداول واإلحصائيات والرسوم التوضيحية. 
هو قراءة تحليلية وضمن حالة االستشراف المستقبلي ويعالج األوضاع  االستراتيجيالتقرير 

تصادية الفلسطينية واألرض والمقدسات، كما يناقش الفلسطينية الداخلية والمؤشرات السكانية واالق
العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، ويناقش الوضع اإلسرائيلي وعمليات المقاومة 

 ومسار التسوية.
مما قد  1048-1041ويتميز هذا التقرير عن التقارير الصادرة سابقا بأنه يغطي عامين كاملين 

رافية أوسع لمسار القضية الفلسطينية وهي التجربة األولى لمركز الزيتونة، يتيح تحقيق رؤية استش
 .1044وحتى عام  1002حيث كان يصدر بشكل سنوي من عام 
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لى كم محور ينقسم؟  من هم أبرز من شارك في كتابة التقرير االستراتيجي وا 
لعربية وهم األستاذ د. شارك في كتابة التقرير مجموعة من المتخصصين من فلسطين ولبنان والدول ا

إبراهيم حسن أبو جابر، ود. جوني منصور، واألستاذ حسن ابحيص، واألستاذ زياد ابحيص، 
واألستاذ د. طالل عتريسي، ود. عبد الحميد الكيالي، واألستاذ عبد هللا عبد العزيز نّجار، واألستاذ 

د عطا رجب، واألستاذ هاني مؤمن محمد بسيسو، واألستاذ محمد زاهد جول، واألستاذ د. معين محم
 المصري، واألستاذ وائل سعد، واألستاذ د. وليد عبد الحي. 

صفحة إلى تسعة فصول، وهي، الوضع الفلسطيني  860وينقسم التقرير الصادر في حوالي 
الداخلي، المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني، القضية الفلسطينية والعالم العربي، القضية الفلسطينية والعالم 

سالمي، القضية الفلسطينية والوضع الدولي، األرض والمقدسات، المؤشرات السكانية الفلسطينية، اإل
 الوضع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، الوضع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
قارئ التقرير موجه للمتخصصين وطلبة العلم لكن هل هناك كتيب يختصر ما توصل إليه الكتاب لل

 العادي؟
أصدر مركز الزيتونة الملخص التنفيذي للتقرير االستراتيجي الفلسطيني، وهو عبارة عن كتاب من 

صفحة، كما قام المركز بإنزال هذا الملخص على موقع المركز مجانا للقراء والمهتمين،  81
يجي على الموقع فصول كاملة من التقرير االسترات 1إنزال  -وبشكل متتال-باإلضافة إلى أنه سيتم 

 للتنزيل المجاني عبر االنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن المركز أصدر التقرير باللغة اإلنجيلزية، باعتباره مرجعا أساسيا للقضية 

 الفلسطينية، ويمكن أن أقول إنه أصبح مرجعا لآلالف من المهتمين.
  

 إلى ماذا خلص التقرير وما أبرز ما توصل إليه؟
بحالة االنقسام الفلسطيني، والتي  1048و 1041الفلسطيني تأثر خالل عامي وجدنا أن الوضع 

توجت المحادثات فيما بعد بعقد لقاءات للمصالحة، ويواجه هذا االتفاق على األرض عقبات 
وتحديات معوقة من الطرف اإلسرائيلي، الذي يمكن أن يعوق موضوع تشكيل الحكومة أو االنتخابات 

ة الفلسطينية، ونحن وجدنا أن المدخل الصحيح لترتيب الوضع الفلسطيني هو أو إعادة ترتيب السلط
بإعادة ترتيب وبناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كمدخل رئيسي إلعادة ترتيب البيت 

 الفلسطيني، وأن تعود السلطة الفلسطينية أداة من أدوات منظمة التحرير ال العكس. 
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قضية الفلسطينية بحالة الثورات والتغيرات في المنطقة العربية، وفي وفي الجانب المستقبلي تأثرت ال
البيئة المحيطة بفلسطين، وفي اإلطار األبعد، هذه الثورات لمست اإلنسان العربي، وحالة التغيرات 
على المدى البعيد تمثل احتماالت تغيير تصب في مصلحة فلسطين على المدى االستراتيجي، 

 اإلسرائيلي. وتشكل خطرا على الكيان
لكن الوضع الموجود اآلن جعل المنطقة العربية المحيطة بفلسطين منطقة غير مستقرة، ومنطقة ما 
تزال تحت التشكل، وبالتالي ربما يكون هناك انشغال عن قضية فلسطين، وربا يكون هناك مخاطر 

ه االستراتيجية في تفتيت المنطقة وضعف األنظمة، لكننا نتوقع أن األمر في نهايته وفي مآالت
 سيصب في إعادة ترتيب المنطقة باتجاه يخدم قضية فلسطين.

37/7/71313"، 73موقع "عربي   
 
 يصدر أوامره االستمرار بإرسال المساعدات لشعبنا في غزة عباس .3

أصدر الرئيس محمود عباس أوامره لدولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا باالستمرار  :وفا –رام هللا 
ل المساعدات الغذائية والدوائية لشعبنا في غزة من أجل تخفيف المعاناة عنهم، ولدعم في إرسا

صمودهم في مواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر على القطاع، وبذل كل الجهد مع كل الجهات 
 العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة.

النضمام للوزراء هناك، ورفع تقارير فورية كما قرر الرئيس إرسال عدد من الوزراء إلى القطاع فورا ل
عن احتياجات المواطنين في القطاع، على ضوء الهجرة الداخلية القسرية التي فرضها جيش 
االحتالل عليهم، واالستهداف اإلسرائيلي المتعمد بقتل المواطنين المدنيين األبرياء في منازلهم ودور 

 العبادة والمدارس التي لجأوا إليها.
ر الرئيس إرسال عدد من الوزراء إلى القطاع فورا لالنضمام للوزراء هناك، ورفع تقارير فورية كما قر 

عن احتياجات المواطنين في القطاع، على ضوء الهجرة الداخلية القسرية التي فرضها جيش 
ودور  االحتالل عليهم، واالستهداف اإلسرائيلي المتعمد بقتل المواطنين المدنيين األبرياء في منازلهم

 العبادة والمدارس التي لجأوا إليها.
 31/7/7131الحياة، الجديدة، رام هللا، 
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هــو جريمــة ضــد  "ســرائيل"إلــى إ: كــل صــاروخ يطلــق مــن غــزة المتحــدة األممبــممثــل فلســطين  .4

 اإلنسانية
وصف ابراهيم خريشة ممثل فلسطين في االمم المتحدة الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة  :رام هللا

 االنسانية.انها جرائم ضد ب
وقال خريشة خالل مداخلة عبر تلفزيون فلسطين اّن الصواريخ التي تطلق من غزة تطلق دون سابق 

 الدولية.انذار وهي موجهة ضد المدنيين وهذا يخالف القوانين 
جاءت ردود خريشة بعد سؤال مذيعة تلفزيون فلسطين حول مدى امكانية توجه فلسطين الى محكمة 

واوضح خريشة ان اسرائيل  الفلسطيني،على الوضع  تأثيرهايات في ظل القانون الدولي ومدى الجن
امام العالم تطلق صاروخ تحذيري قبل استهداف منازل المواطنين في غزة لتكون امام المجتمع 

 الدولي بريئة
 31/7/7131، غزة، دنيا الوطن

 
 باالنضمام إلى محكمة الجنايات الدوليةمطالبة فلسطين قررت  الدول اإلسالمية :مهند العكلوك .5

قال مهند العكلوك، ممثل فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي، إن الدول : أسماء الغابري -جدة
اإلسالمية قررت مطالبة فلسطين باالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لمالحقة إسرائيل 

لدول العربية، الذي ينعقد في القاهرة اليوم، سيبحث قضائيا، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء خارجية ا
 تدهور األوضاع في غزة إثر العدوان اإلسرائيلي المتواصل على القطاع.

، أن بالده تأكدت من تصويت أربع دول إسالمية «الشرق األوسط»وبين العكلوك في اتصال هاتفي لـ
للجنة التنفيذية في منظمة التعاون أن ا« الشرق األوسط»ضد فلسطين في المحافل الدولية. وعلمت 

اإلسالمي، تلقت معلومات مفصلة عن شركات دولية تعمل في المستوطنات ولها فروع داخل الدول 
 األعضاء في المنظمة وتعمل في عدد من الدول اإلسالمية. 

ودعت اللجنة بشكل صريح إلى رصد ومقاطعة ومعاقبة الشركات الدولية التي تعمل مع منظومة 
تالل اإلسرائيلي في فلسطين المحتلة، التي من بينها بنوك وشركات أمن وتكنولوجيا، وأيضا االح

 شركات اقتصادية لها منتجات في التجارة. 
 31/7/7131الشرق األوسط، لندن، 
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 : حكومة فلسطين تتسلم أغلب المساعدات العربية والدولية الموجهة لغزةالقدس العربي .6

كشف مسؤول في الحكومة الفلسطينية، امس االحد، إن أغلب  الناضول:ا -محمد خبيصة -رام هللا
المساعدات والمنح المالية والعينية الموجهة لقطاع غزة تتسلمها الحكومة في رام هللا، وبعض 
المساعدات األخرى تسمح الحكومة بتمريرها مباشرة إلى القطاع أو عبر هيئات إغاثة لضمان سرعة 

 وصولها.
الذي اشترط الحديث دون الكشف عن اسمه، لوكالة األناضول، إن الباب مفتوح  وأضاف المسؤول،

للدول بتقديم الدعم سواء عن طريق حكومة التوافق في رام هللا، أو عن طريق مؤسسات إنسانية 
 عاملة في القطاع، على أن يتم نقلها عبر معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح بالتنسيق مع مصر.

ستغالل فتح الجانب اإلسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم )المعبر التجاري الوحيد بين سنحاول ا»وتابع: 
دخال المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية األساسية  «.الضفة الغربية وقطاع غزة(، وا 

 31/7/7131القدس العربي، لندن، 
 

 في الضفة سابقاً  نواب ووزيراً  االحتالل يعتقل ثمانية .7
ات االحتالل ثمانية من اعضاء المجلس التشريعي ووزير سابق خالل حملة اعتقلت قو  :رام هللا

 مداهمات وتفتيش في العديد من محافظات الوطن.
واعتقلت قوات االحتالل خالل ساعات ليل اليوم االثنين نواب المجلس التشريعي خالد يحي من 

براهيم دحب ور من جنين، وفتحي جنين، وفضل حمدان من رام هللا، ورياض رداد من طولكرم، وا 
القرعاوي من مخيم نور شمس، ورياض العملة من نابلس، ومحمد مطلق أبو جحيشة من إذنا، 

 ونايف الرجوب من دورا الخليل.
وطالت حملة االعتقاالت وزير المالية االسبق عمر عبد الرازق من سلفيت، والمحاضر في جامعة 

 النجاح عبد الستار قاسم.
قوات االحتالل العشرات من المواطنين خالل تفتيش منازل المواطنين في الى جانب ذلك، اعتقلت 

 محافظة الخليل.
 31/7/7131القدس، القدس، 
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 رياض منصور البيان الرئاسي لمجلس األمن حول العدوان على غزة يساوي بين الضحية والجالد .8
المتحدة، رياض منصور  عبد الحميد صيام: عبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم-نيويورك

الذي دعا إلى وقف إطالق النار  الرئاسي عن مجلس األمن الدولي عن خيبة أمله في البيان
التي توصلت إليها الوساطة  1041واستعادة الهدوء بناء على تفاهمات تشرين الثاني/ نوفمبر 

 المصرية آنذاك. وقال للصحافة المعتمدة بعد صدور البيان الرئاسي:
لى قرار ملزم، ووقف إن هذا » البيان طبعا ال يرقى إلى ما نصبو إليه، نحن نصبو إلى إدانة وا 

إطالق نار في وقت محدد وفوري، وحماية للسكان المدنيين ليس من إسرائيل ولكن من المجتمع 
الدولي ألن إسرائيل فقدت شرعيتها في عمل ذلك. ونريد تحقيقا دوليا في الجرائم التي ارتكبت 

الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير حيا وأن يالحق المجرمون المخربون من  وخاصة حرق
 «.المستوطنين الذين قاموا بهذه الجريمة

وأضاف منصور أن بيان مجلس األمن خطوة في اتجاه وقف العدوان اإلسرائيلي، وقال إن الجانب 
 الفلسطيني وشركاءه مستعدون للتحرك في مجلس األمن إذا لم يتوقف العدوان.

 31/7/7131القدس العربي، لندن، 
 

 األجانب حركاتوالسفراء يحاولون تعطيل  "غائب"ببيان مقتضب والمالكي  اكتفى هللا الحمد تقرير: .9
عباس، يرى بعض الفلسطينيون أن انتقادات مسئولي السلطة وعلى رأسهم الرئيس محمود : رام أهلل
العشوائي من  لها وسط القصفمساحة  الفلسطيني الالمحايد من العدوان على الشعب  لموقفهم

 فتوحيد الصفوف وتصويب األنظار إلى غزة األولوية المطلقة، اإلسرائيلي،مدفعيات عدوهم 
يرى البعض األخر أن االنتقادات ال تكفي بل وجب االنتقال إلى مرحلة فعل لتصويب المسار  

يقاظ المستوى الفلسطيني،السياسي للشعب  غيبوبته التي أضعفت حضور  الرسمي الفلسطيني من وا 
 الدولية.المقاومة الفلسطينية في المحافل 

من  اإلسرائيلي(، )الجيشتواجه نيران عدو الفلسطينيين جميعا  إن غزةعلى أية حال الحقيقة تقول 
 الفلسطيني.دون مساندة دولية من المستوى الرسمي 

ظيفة وزير الخارجية وسفراء وو  معروف،هو  في حالة الحروب تسقط جميع الرتب والمناصب كما
ولكن هذا العرف يتنافى تماما ممارسات  لدولته،الدولة هو اإلسناد الدولي وتحشيد الرأي العام لصالح 
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فالمشاهد والمراقب ألداء  عباس،رئيس الوزراء في حكومة الرئيس محمود –حكومة رامي الحمد هلل 
 األزمة.عي في هذه الحكومة يجد أن حكومة الحمد هلل غائبة تماما عن الو 

تال فيه ورقة مكتوبة بخط كبير ساعده على قراءة  قليلة،الحمد هلل اكتفى بمؤتمر صحفي قبل أيام  
 العدوان. الصحفيين عندقائق أمام  الحالي، لبضعةالوضع السياسي 

يعزي بعض المحللين والمهتمين في الشأن الداخلي الفلسطيني هذا الغياب لشخصية الحمد هلل التي 
أكاديمي لم يسجل على نفسه يوم من األيام أي مخالفة  ”فهو الحرجة،ال تحتمل مثل هذه األوضاع 

أعضاء المجلس الثوري  أحدكما وصفه  ”في السجل األمني اإلسرائيلي  سير،حتى وان كانت مخالفة 
 فتح.لحركة 

لم بها الرئيس بعض المخضرمين السياسيين يجد شخصية الحمد هلل هي الشخصية المثالية التي يح
يستطيع  بامتياز، المسلحة، أكاديميفهو ال يؤمن بالمقاومة  لوزرائه،ليكون رئيسا  عباس،محمود 

 إدارة المؤامرات في وزارته، ال يحرك ساكنا من دون الرجوع إلى الرئيس محمود عباس.
خبارية تماما، الملفت لالنتباه ان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي احتجب عن الشاشات اإل

بالرغم من أن عمله ووظيفته تقتضي الظهور بكثافة في هذا الوقت العصيب، ويقع على عاتقة 
فاخر  يحصل،ولكن هذا ما لم  الدولي،إخراج المشهد الفلسطيني دوليا بطريقة تكسب الرأي العام 

لوزيرة اإلسرائيلية، على وسائل اإلعالم كانت الجلسة الودية التي جمعته بتسيفي لفني ا صورة انتشرت
 الدول.وكان أخر خبر هو خبر تعيين شقيقه سفيرا لفلسطين في إحدى 

غالبية سفراء فلسطين في الدول لم تعمل بطريقة تشفي غليل الفلسطينيين في المهجر ، فقد علمت 
أن معظم التحركات الشعبية الدولية هي تحركات فردية بعيدا عن سفارات فلسطين في  "رأي اليوم"
غلب الدول التي يقع بها الحراك ، بل أن بعض سفراء فلسطين حاربوا هذه التحركات وحاولوا إيقافها ا 

، وهنا يكون يوضع على هؤالء السفراء ألف عالمة استفهام من الشارع الفلسطيني ، وبحسب بشهادة 
واليات المتحدة ال أن سفير فلسطين في ال ”احد  الناشطين في الواليات المتحدة األمريكية للرأي اليوم

يجيب على هاتفه حتى انه لم يجب على طلبات فلسطيني المهجر أو العرب المتضامنين في الوقفة 
إلى جانبهم حتى يكون موقفهم أقوى أمام المنظمات الصهيونية التي تسرح وتمرح في الملعب األهم 

 في إدارة الصراعات )الواليات المتحدة األمريكية (.
بان منظمة التحرير  ”قال  الفلسطيني،الضباط السابقين في قوى األمن  أحدتة من بنظرة عمومية ملف

كان الهدف من تشكيلها هو  دولية،الفلسطينية هي من أكثر المنظمات التي ضمت في طياتها لجان 
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 األمريكية،ومجابهة اإلعالم اإلسرائيلي في الدول الغربية أو الواليات المتحدة  الدولية،تغطية الثغرة 
 .“يتربع على عرش هذه المنظمات شخصيات لم تحرك ساكنا منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة 

في الوجهة األخرى من الصراع استنفرت إسرائيل جميع سفرائها ومنظماتها لقلب الطاولة الدولية، فال 
ية تستعرض بها يمر يوما إال وهناك فعاليات ضخمة في الواليات المتحدة األمريكية أو الدول األوروب
 صورا للجثث واإلصابات التي تخلفها صواريخ المقاومة خلفها في الشارع اإلسرائيلي.

وهنا نستطيع القول بان المقاومة الفلسطينية بشتى إشكالها تقف محاربة لوحدها مجردة من كافة 
واإلعالمية أمام عدو سخر كل اإلمكانيات العسكرية  الدولية،أشكال الساندة الرسمية الفلسطينية 

 لمحاربته.والدولية 
 31/7/7131رأي اليوم، لندن، 

 
 ن بين المدنيينئويختببأنهم القسام  لعناصرقيادات فتح  بعض يأسف التهامأبو مرزوق  .01

موسى أبو مـرزوق بـأداء عناصـر كتائـب القسـام  أشاد عضو المكتب السياسي في حركة حماس: غزة
أســفه لهجــوم بعـض العناصــر المحســوبة علــى حركــة  فـي الــدفاع عــن الشــعب الفلسـطيني، وأعــرب عــن

 فتح على كتائب القسام، واعتبر ذلك فعال غير مشرف.
( أوردهـا علـى صـفحته الرسـمية علـى موقـع 41/7وقال أبو مـرزوق فـي تصـريحات لـه اليـوم االثنـين )

نية التواصــل االجتمــاعي "الفايســبوك": "عمليــة إنــزال صــهيونية، مــن البــر علــى شــاط  منطقــة الســودا
يفشلها أبطال القسام. عرض غير مسبوق لمواعيد إطـالق الصـواريخ )صـنع فـي فلسـطين( مـن أبطـال 

عداداالقسام. واصلوا الليل بالنهار تجهيزا وتدريبا  استعدادا لهذا اليـوم هـم أبطـال القسـام. تـرى فعلهـم  وا 
 وال تراهم ولذلك تم استهداف أطفالهم ونسائهم وبيوتهم هم أبطال القسام".

مــن كــل  األبطــالال أحــب ذكــره، وال انــتقص مــن فعــل كــل المقــاومين  وأنــاأضــاف: "أقــول هــذا الكــالم و 
فــي  نيختبــؤو القســام واالنتقــاص مــن جهــادهم وأنهــم  ىفصــائل شــعبنا ولكــن الهجــوم غيــر المبــرر علــ

المساجد والمدارس وبين المدنيين. فهل يشرف إخواننا في فتح هذا الهجوم الصـادر مـن طـه الخطيـب 
 جمال نزال وبركات الفرا"، على حد تعبيره.و 

 31/7/7131، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ا على الحركةعارً  يعد هومقبول  ..أوروبابفتح تقرر إنهاء مهمة جمال نزال كناطق باسمها  .00

رام هللا اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح قـــررت إنهـــاء مـــن  ،31/7/7131وطـــن لألنبـــاء، ذكــرت وكالـــة 
وقــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح  طق باســمها فــي أوروبــا جمــال نــزال مــن مهمتــه.مهمــة النــا

جمال محيسن لـ"وطن لألنباء" إن اللجنة المركزية قررت إنهاء مهمة الناطق باسمها في أوروبـا جمـال 
 نزال.

أن اللجنـة المركزيـة  أعلن صحافي فلسطيني، من عّمان، أن 31/7/7131رأي اليوم،وأضاف موقع 
الحركـة بسـبب التجاذبـات  باسـمحركة فتح قررت تجميد موقع القيادي في الحركة جمـال نـزال كنـاطق ل

 التي تثيرها تصريحات وتعليقات األخير خصوصا بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.
بان نقلت صفحة فيسبوك التابعة لمعاذ شريده عن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول و 

اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة فــــتح اجتمعــــت وقــــررت وقــــف جمــــال نــــزال عــــن التحــــدث باســــم فــــتح بســــبب 
تصريحات له قال فيها "على أفراد القسام أال يختبئوا في المستشفيات والمساجد كما تعودنا عليكم كـي 

 ال تقصف فوق رؤوس المدنيين العزل".
أمين مقبول إن نزال ليس ناطقـا باسـم حركـة  وردا على ذلك قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح

 فتح بل هو "عار" عليها.
ووجه مقبول نقـدًا الذعـًا لنـزال فـي سـياق حـديث مـع إذاعـة "حيـاة اف ام" التـي تبـث مـن نـابلس، وذلـك 
بعد أن وجه له المذيع سؤااًل قال فيه: "أستاذ أمين ودعنا نتحدث بصراحة هذه المرة.. جمال نزال فـي 

 القسام. بشأنتصريح 
وقاطع مقبول المـذيع قـائاًل: "هـذا لـيس ناطقـًا باسـم فـتح، وهـذا جمـال نـزال عـار علـى حركـة فـتح، وأنـا 
 تحدثت معه عدة مرات أن يخرس ويسكت ولكن لألسف هو مبتذل.. هذا غبي وال ينطق باسم فتح".

 
 جه نتنياهوو بعباس بقذف مفاتيح السلطة  .. وأطالبوانتظروا مفاجآت كبرى: العدوان فشل شلح .02

األمــين العــام لـــحركة الجهــاد اإلســالمي الفلســطينية ، أن 31/7/7131، الجزيــرة نــت، الدوحــةذكــرت 
رمضــان شــلح قــال إن القيــادة اإلســرائيلية الحاليــة فشــلت فشــال ذريعــا فــي حربهــا علــى قطــاع غــزة علــى 

 المستويات األمنية واإلستراتيجية واالستخبارية.
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إن الحكومــة اإلســرائيلية تقــود شــعبها إلــى  -قنــاة الجزيــرة هــذا المســاء فــي مقابلــة بثتهــا-وأضــاف شــلح 
جلبـت لـه صـواريخ المقاومـة إلـى تـل أبيـب  -كمـا وعدتـه-الجحيم، ألنها بدال مـن أن تجلـب لـه األمـن 

 وما بعدها.
وعــن جهــود الوســاطة الجاريــة لوقــف إطــالق النــار، أكــد شــلح أنــه ال يوجــد حتــى اآلن "وســيط جــّدي"، 

اك هو الجانب األميركي الذي يعتبـر شـريكا فـي الحـرب علـى غـزة بدعمـه إسـرائيل، مطالبـا وكل ما هن
القيادة المصرية بأن يكون لها "صوت مسموع" للجـم إسـرائيل عـن االعتـداء علـى غـزة، ألنـه "ال يمكـن 

 أن تكون هناك تسوية أو وساطة بدون مصر".
تهدئة انتهت"، ولن تقبل المقاومة وقف إطالق  وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن "معادلة تهدئة مقابل

 النار قبل أن ُيرفع الحصار عن قطاع غزة، وُيعترف له بحقه في مواجهة عدوان إسرائيل عليه.
وأوضح شلح أن ما يفتقده الفلسطينيون في هذه المعركة هـو الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات، متمنيـا أن 

" مـن إرعـاب للعـدو اإلسـرائيلي فـي جميـع مـدن فلسـطين يكون حيا حتى يرى ما يفعله "شعب الجبـارين
 المحتلة.

ودعا السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس إلى أن تسحب منسقها األمني مـع إسـرائيل كأضـعف 
رد فعل من جانبها على العدوان علـى غـزة التـي هـي اآلن تحـت سـلطة أبـو مـازن بعـد تشـكيل حكومـة 

صـــالحة، وأن تتخلـــى عـــن مفاوضـــات التســـوية التـــي وصـــفها بأنهـــا الوفـــاق الـــوطني تطبيقـــا التفـــاق الم
 "مشروع ميت دون اإلعالن عن جنازته".

وطالــب شــلح حركــة فــتح بــأن تبــدأ انتفاضــة ثالثــة فــي الضــفة الغربيــة لوقــف العــدوان علــى غــزة، ألن 
مية المســتهدف بهــذا العــدوان فــي الحقيقــة هــو الشــعب الفلســطيني بأســره، ولــيس حركــة المقاومــة اإلســال

 )حماس( كما تدعي ذلك إسرائيل.
وأكــد األمــين العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي أن هنــاك وحــدة تامــة فــي صــفوف حركــات المقاومــة فــي 
غــزة، بـــدءا بـــالهرم السياســـي وانتهـــاء بميـــادين القتــال والتصـــدي للعـــدوان، مشـــيرا إلـــى أن هنـــاك تفاهمـــا 

توى لم يسبق له مثيل"، حتى يندحر العدوان وتفشـل وتنسيقا بين قيادات المقاومة وتبادال لألدوار "بمس
 إسرائيل في تحقيق أهدافها "المزعومة والمتوهمة".

فـــي اتصــال اجرتـــه معـــه "راي  أكــد شـــلح ، أن، مـــن لنــدن31/7/7131رأي اليـــوم، لنـــدن،  وأضــافت
ايا ســر  إطــالقاليــوم" فجــر اليــوم االثنــين ان معنويــات المقــاتلين علــى االرض مرتفعــة جــدا خاصــة بعــد 

اصـاب قلـب مدينـة نتانيـا شـمال  422القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد صاروخا من طراز براق 
 تل ابيب.
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وطالب شلح الرئيس عباس بوقف التنسيق االمني، مثلما طالبه بسحب ممثليه في هذا التنسـيق القـائم 
 على غزة.حاليا مع الجهات االمنية االسرائيلية وما زال مستمرا حتى في ظل العدوان 

غـزة  وأصـبحتواشار الى انه ال توجد حكومة في قطاع غـزة، فالسـيد اسـماعيل هنيـة رئيسـها اسـتقال، 
مسـؤولية الــرئيس عبــاس، والشـعب الــذي يضــرب فيهـا هــو شــعبه ومـن صــميم واجباتــه الـدفاع عــن هــذا 

 الشعب وحمايته.
مفاتيح السلطة في وجـه بنيـامين وقال السيد شلح لـ "راي اليوم" انه لو كان مكان الرئيس عباس لرمى 

 نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل.
حركــة "فــتح" بمظــاهرات ضــخمة فــي الضــفة الغربيــة، وقــال انهــم احــرار  أنصــارواســتغرب عــدم خــروج 

 حركتي حماس والجهاد االسالمي فهم اما في سجون االحتالل او سجون السلطة. أنصارطلقاء، اما 
مفاجـآت عديـدة مـا زالـت فـي جعبـة حركـة الجهـاد االسـالمي سـتظهر  واكد السيد شـلح لــ"راي اليـوم" ان

فــي االيــام المقبلــة وســتذهل العــدو االســرائيلي، ولكنــه لــم يكشــف عــن هــذه المفاجــآت باعتبارهــا اســرارا 
 عسكرية.

 
 ع الوصول إليهاالحتالل لم يعرض أي صورة ألي هدف عسكري استطاالرشق:  .03

ماس عزت الرشق أن بنك أهداف جيش العدو فـي عدوانـه أكد عضو المكتب السياسي لحركة ح: غزة
على قطاع غزة ليس فيه إال األطفال والنساء والمسنين والمنـازل والمسـاجد والمـدارس وقـوارب الصـيد، 

 واعتبر ذلك دليال ملموسا على فشل العدوان.
باراتهم وأشار الرشق إلى أن إعالم االحتالل لم يعرض أية صورة ألي هدف عسكري استطاعت استخ
 الوصول له: منصة صواريخ أو مخزن عتاد أو مركبة عسكرية أو مجاهدين أو ..أي شيء.

وحـــول أهـــداف "حمـــاس" مـــن الحـــرب، قـــال الرشـــق: "خاضـــت "حمـــاس" هـــذه الحـــرب ألن نتنيـــاهو أدار 
ظهره لمطالب األسرى، وأشعل شرارة الضفة والقدس بحرق وقتل فتى القدس محمـد أبـو خضـير، وألن 

مـــن صـــهيوني أعلـــن مـــن طـــرف واحـــد الحـــرب علـــى غـــزة، وبـــدأها باغتيـــال مجموعـــة مقـــاومين العــدو ال
القســـام. وألن العــــدو فـــرض علينـــا الحــــرب، وكنـــا مخّيـــرين بــــين االستســـالم المـــذل، والمقاومــــة  كتائـــب

 ،13المشّرفة، فاخترنا الدفاع عن شعبنا. وألن الشعب الفلسطيني في حالة مقاومة لالحتالل منذ عام 
مع العـدو مسـتمرة تشـهد مـدا وجـزرا حسـب ظـرف ومعطيـات كـل مرحلـة، وألن التحريـر يتطلـب  وحربنا

 اإلبقاء على جذوة المقاومة وتفعيل الحالة الثورية كلما استطاع الشعب ومقاومته إلى ذلك سبيال".
 31/7/7131، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "إسرائيل" أخلت بها ألن 7137أحمد يوسف: حماس ترفض الرجوع إلى شروط تهدئة  .04

،قال القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف إن "هناك جهودًا  :)وكاالت(، نادية سعد الدين -عمان 
تقوم بها بعض الدول، مثل قطـر وتركيـا، ودول أوروبيـة تواصـلت مـع "حمـاس"، باإلضـافة إلـى الجهـد 

توصل إلى تهدئة فـي قطـاع غـزة، المبذول على المستوى الدولي، برعاية الواليات المتحدة، من أجل ال
 غير أن ما يقدم ال يمكن قبوله".

، التـــي 1041وأضـــاف، لــــ"الغد" مـــن فلســـطين المحتلـــة، أن "المطـــروح حاليـــًا يتضـــمن اســـتمرارًا لتهدئـــة 
جرت عبر الوسيط المصري، إال أن حماس ترفض ذلك، إذ ال يمكن العودة إلى ما أخل به االحـتالل 

 انات لاللتزام به".ومارس نقيضه دون وجود ضم
وأوضـح أن "االحــتالل يطالــب، مــن خــالل مــا نقلـه عبــر الوســطاء، بوقــف صــناعة صــواريخ المقاومــة، 
وهــذا أمــر مرفــوض بــالمطلق، إذ مــا يــزال الشــعب الفلســطيني تحــت االحــتالل ومــن حقــه إعــداد العــدة 

 لعدوانه، فيما تعد المقاومة مشروعة للدفاع عن األرض والوطن والشعب".
ألســـطوري للشـــعب الفلســـطيني فـــي غـــزة وســـقوط الضـــحايا مـــن الشـــهداء اأنـــه "بعـــد هـــذا الصـــمود  وأكـــد

والجرحــى، لــن يوقــع أي فلســطيني علــى اتفــاق للتهدئــة ال يحتــرم كرامــة الفلســطيني وال يحفــظ حقــه فــي 
 الدفاع عن نفسه".

رفـع الحصـار عـن وحدد شروط فصائل المقاومة للتهدئة، "بعدم العودة إلى أوضاع مـا قبـل العـدوان، و 
طالق سراح المعتقلين منذ بدء عملية االحتالل، ومنهم األسرى المحررون في صفقة األحرار،  غزة، وا 

 ".1044في العام 
وأكد "مطلب عدم وضع االحتالل للعراقيل أمام قيـام حكومـة الوفـاق الـوطني بـأداء مهامهـا فـي الضـفة 

 شراكة الوطنية".وغزة معًا، وعدم االعتراض على أي شكل من أشكال ال
وقـال إن "مصـر غائبـة عـن تحركـات بلـود التهدئــة"، معربـًا عـن أسـفه "لتجـاوز مصـر فـي أي تســويات 
وتهــدئات مــع هــذا العــدو، وخســارة دورهــا وظهورهــا فــي المشــهد اإلعالمــي وكأنهــا بــددت آمــال العــرب 

 وطموحاتهم، فهذا أمر ال نريده لمصر وال لمكانتها المركزية".
ر رفــح مغلــق، ولــم يفــتح إال لســويعات قليلــة، وكــأن مأســاة غــزة ال تمــّس مصــر فــي وأوضــح أن "معبــ

شــيء، رغــم أنــه لــم يغلــق فــي الحــروب الســابقة، حتــى فــي عهــد الــرئيس األســبق محمــد حســني مبــارك، 
 حيث كان مفتوحًا أمام المساعدات الغذائية والطبية ووفود التضامن مع غزة".
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تورط أكثر في القطاع، حيـث يـدرك أنـه مجتمـع مقـاوم ويقـدم علـى واعتبر أن "االحتالل غير معنّي بال
التضـــحية، أن اجتياحـــه بريـــًا بمثابـــة دخـــول فـــي حقـــل ألغـــام، حيـــث ســـتفاجئهم المقاومـــة بـــالكثير مـــن 

 اإلمكانيات غير المتوقعة".
 ورأى أن "العدو إما أن يرضخ لتهدئة ستحقق بعض االنجازات للفلسطينيين، أو يشن حربـًا بريـة يهـدد
بها منذ بدء العدوان في ظـل تصـريحات داخليـة متناقضـة، أو يسـتمر فـي الغـارات وارتكـاب المجـازر، 

 ما سيجر عليه انتقادات المجتمع الدولي".
 31/7/7131، الغد، عم ان

 
 حماس: ترويج االحتالل لزيارة مشعل لتركيا مصطنع إلشغال الرأي العام .05

 يونية حــول زيــارة ســرية لمشــعل اآلن إلــى تركيــا.نفــت حركــة حمــاس مــا روجتــه الصــحافة الصــه: غــزة
( إن 07-48وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركـة "حمـاس" فـي تصـريح مسـاء األحـد )

 هذه المصادر، تهدف إلى إشغال الرأي العام بمثل هذه األخبار المصطنعة.
 31/7/3131، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طيار أطلقتها حماس قادمة من غزةتسقط طائرة بدون  "إسرائيل" .06

العســـكرية اعترضـــت طـــائرة بـــدون  أجهزتهـــا أنصـــباح اليـــوم االثنـــين  إســـرائيل أعلنـــت :القـــدس المحتلـــة
 غزة.طيار فوق اسدود قادمة من 

وذكرت القناة العاشرة من التلفاز االسرائيلي ان صاروخ )باتريوت( اعترض طـائرة بـدون طيـار تسـللت 
 حماس من قطاع غزة. تهاوأطلقفوق سماء اسدود 

وقــال موقــع )يــديعوت أحرونــوت( االلكترونــي ان إطــالق حمــاس لهــذه الطــائرة يشــكل مفاجــأة إلســرائيل 
تشــابه المفاجــأة بوجــود صــواريخ طويلــة المــدى نســبيا بحــوزة حمــاس، قــادرة علــى الوصــول إلــى شــمال 

نمـا ولـم يرصـد الجـيش اإلسـرائيلي الطـائرة دون طيـار فـور دخولهـا إ إسرائيل. لـى األجـواء اإلسـرائيلية وا 
بعد وصولها إلى أجواء مدينة أسدود، وعندها تم إطالق صاروخ )بـاتريوت( مـن بطاريـة منصـوبة فـي 

 وسط إسرائيل حسب الصحيفة.
وســقطت الطــائرة فــي البحــر وهرعــت زوارق البحريــة اإلســرائيلية إلــى موقــع ســقوط الطــائرة حيــث تجــري 

 عمليات تفتيش عن مخلفاتها. 
 31/7/7131، ستور، عم انالد
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 بعشرات الصواريخ صهيونياً  عسكرياً رًا سدود ومطاأ تقصفكتائب القسام  .07

"كتائـــب القســـام"، الـــذراع العســـكري ، أن غـــزة، مـــن 31/7/7131المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم، ذكـــر 
 (، مدينــة اســدود المحتلــة ومطــاًرا وقاعــدة عســكريين7|48مســاء اليــوم األحــد ) قصــفتلحركــة حمــاس، 

 بعشرات الصواريخ.
صـاروخا علـى مدينـة اسـدود  10وقالت الكتائب في بالد عسكري لها إنها أطلقـت مسـاء اليـوم األحـد 

 المحتلة، وذلك على دفعتين.
وأضــافت إنهــا قصــفت كــذلك مطــار "حتســور" العســكري بأربعــة صــواريخ مــن نــوع "غــراد"، كمــا قصــفت 

ع "قســـام"، وقصـــفت كـــذلك قاعـــدة "زيكـــيم" مســـتوطنة ســـيدروت فـــي النقـــب الغربـــي بصـــاروخين مـــن نـــو 
 ".410العسكرية في عسقالن بثالث قذائف هاون "عيار 

 وأكدت الكتائب أن هذا القصف يأتي في إطار الرد على الجرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب 
ــوأضــاف موقــع  ــرة ن المقاومــة الفلســطينية أعلنــت أنهــا قصــفت  ، أن31/7/7131، الدوحــة، تالجزي

دود بصواريخ أصاب أحدها قاعدة عسكرية، بعد أن ُسمع دوي انفجارات األحـد فـي ضـواحي مدينة أس
 تل أبيب وصافرات إنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إنها قصفت بصواريخ األحـد مواقـع إسـرائيلية عسـكرية مهمـة، 
ن أحـدها أصـاب بشـكل مباشـر قاعـدة "سـدوت ميخـا" بينها عدة أهداف في منطقة أسدود ومحيطها،  وا 

ـــاف ـــدى جـــيش االحـــتالل أيضـــا باســـم كن  1، وهـــي قاعـــدة لبطاريـــات حيـــتس1العســـكرية، والمعروفـــة ل
 التي تحمل رؤوسا نووية. 1أرض من طراز يريحو-وصواريخ أرض

 
 القسام تقصف حيفا و"تل أبيب" بخمسة صواريخ .08

قصــف مــدن: تــل أبيــب وحيفــا وريشــون لتســون جنــوب تــل أعلنــت كتائــب القســام مســؤوليتها عــن : غــزة
 أبيب بخمسة صواريخ، ردا على مجازر االحتالل األخيرة بحق الفلسطينيين.
( صـاروخا واحـدا مـن 7|48وقالت الكتائب في بالد عسكري لها إنها أطلقت بعـد ظهـر اليـوم األحـد )

 " تجاه مدينة حيفا المحتلة.460نوع "آر 
". كمــا 72كــذلك مدينــة "تــل أبيــب" المحتلــة بثالثــة صــواريخ مــن نــوع "ام  وأضــاف إن الكتائــب قصــفت

 ".2قصفت الكتائب منطقة ريشون ليتسيون جنوب "تل أبيب" بصاروخ واحد من نوع "فجر



 
 
 

 

 
           77ص                                     1773 العدد:     31/7/7131اإلثنين  التاريخ:

 

وأكـــدت الكتائـــب أن هـــذا القصـــف يـــأتي فـــي إطـــار الـــرد علـــى الجـــرائم الصـــهيونية بحـــق أبنـــاء الشـــعب 
 اع غزة، السيما المجازر األخيرة.الفلسطيني والعدوان المتواصل على قط

 31/7/7131، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "إسرائيل"في مناطق مفتوحة في جنوب  صاروخاً  31سقوط  .09

صـــاروخا أطلقـــت مـــن قطـــاع غـــزة فـــي منـــاطق مفتوحـــة فـــي جنـــوب إســـرائيل، صـــباح اليـــوم  48ســـقط 
 االثنين.

المجلس اإلقليمي "أشكول" فـي النقـب،  وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن الصواريخ سقطت في محيط
 من دون أن تسفر عن إصابات أو تحدث أضرار.

ـــة الحديديـــة" خمســـة صـــواريخ فـــي ســـماء مدينـــة أشـــكلون والمجلـــس اإلقليمـــي "حـــوف  واعترضـــت "القب
 أشكلون"، خالل الليلة الماضية، ولم يبلغ بوقوع إصابات أو أضرار.

 31/7/7131، 13عرب 
 
 توغل داخل الحدود الشرقية لوسط غزةحاولت القوة إسرائيلية كتائب القسام تتصدى ل .21

كتائب القسام في تصريح صحفي وصل مراسل "األناضول" نسخة عنـه، فجـر  قالت :غزة ـ األناضول
اليوم االثنين: إن "مجموعة من مجاهدي القسام اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة توغلت شرقي مدينة 

 تها على االنسحاب".دير البلح وسط قطاع غزة وأجبر 
 31/7/7131، القدس العربي، لندن

 
 حاولت التسلل من البحر تفاصيل كمين القسام لوحدة الكوماندوز الصهيونية .20

أنهـــا علـــى اّطـــالع كامــل بكـــل تحركـــات االحـــتالل بــًرا وبحـــًرا وجـــًوا وأنهـــا  أكـــدت "كتائـــب القســام": غــزة
 أن جنوده سيكونون لقمة سائغة لمقاتليها.ستكون له بالمرصاد في أي محاولة لدخول غزة، محذرة 

وكشــفت الكتائــب فــي بيــان لهــا، تفاصــيل جديــدة عــن الكمــين الــذي نصــبته لوحــدة الكومنــدوز البحريــة 
صابة وقتل عدد من جنود االحتالل.7-48) حد" فجر اليوم األ48"شييتت   ( وا 

م، 1041-7-48ألحد الموافـق دقيقة من فجر اليوم ا 41وقال البيان إنه في تمام الساعة الواحدة و 
قامت وحدة خاصة من مجاهدي كتائب القسام وبناء على معلومات استخباراتية مسبقًا، بنصب كمين 

( معـــززة  فـــي منطقـــة 48محكـــم يتكـــون مـــن أربعـــة كمـــائن فرعيـــة لوحـــدة كومانـــدوز بحـــري )شـــييتت 
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حـرك باتجـاه الشـاط ، السودانية غرب غزة، حيث رصدت زمرة االستطالع الزوارق المطاطيـة وهـي تت
 وقامت بعملية إبرار باتجاه الكمين".

وأضـــاف: "فـــور إعطـــاء إشـــارة البـــدء فتحـــت ثالثـــة مـــن الكمـــائن األربعـــة نيـــران أســـلحتها علـــى العـــدو،  
 وقذائف مضادة للدروع". B.K.Cواستخدمت في ذلك البنادق الهجومية والرشاشات من نوع 

حتـى وقعـت فـي الكمـين الرابـع، ممـا اسـتدعى تـدخل الطيـران  وتابع: "ما إن حاولت تلك القوة التراجع 
الحربــي والبــوارج الحربيــة، حيــث قامــت بقصــف عنيــف للمنطقــة محاولــًة قطــع النجــدة عــن المجاهــدين 

 وتوفير غطاٍء النسحاب للقوة".
 القسام إلـى مقاتلووأوضح البيان أنه في حوالي الساعة الثالثة فجرًا، وعلى إثر ذلك القصف، انسحب 

قواعــدهم بســالم بعــد أن أوقعــوا لوفقــًا للتقــارير التــي أدلــوا بهــال خســائر مؤكــدة فــي صــفوف االحــتالل، 
حيث وقع عدد كبير من جنوده بين قتيل وجريح، وأكد ذلك شهود العيـان الـذين سـمعوا صـراخ الجنـود 

ــــاالعتراف بإصــــابة  ــــى خســــائره واكتفــــى ب ده فــــي مــــن جنــــو  1"االســــرائيليين"، فيمــــا تكــــتم االحــــتالل عل
 االشتباك.

وأكدت كتائب القسام أن عيونها مفتوحٌة على كل ما يقوم به االحتالل ليل نهار برًا وبحرًا وجوًا، وأنها 
تمتلك من القدرات واإلمكانيـات بمعرفـة خطـط وتحركـات االحـتالل بشـكل وبحجـم ال يتوقعـه، ومـا هـذا 

 الكمين إال دليٌل بسيط على ذلك.
صــاد لكــل محاولــٍة مــن قبــل العــدو لتــدنيس أرض غــزة الطــاهرة بــأي طريقــٍة وقــال: "إنهــا ســتكون بالمر  

ن جنوده لن يكونوا سوى لقمٍة سائغٍة لبنادق مجاهدينا".  كانت، وا 
 31/7/7131، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية شمال قطاع غزة .22

ائيلية مــن نــوع ميركافــا بــالقرب مــن موقــع زكــيم قالــت كتائــب عــز الــدين القســام إنهــا فجــرت دبابــة إســر 
 العسكري شمال قطاع غزة أمس السبت. 

وأكدت كتائب القسام إصابة الدبابة بشكل مباشر، مما أدى إلى تـدميرها. ويظهـر شـريط الفيـديو الـذي 
 صور العملية إطالق قذيفة باتجاه الدبابة أدى إلى تفجيرها. 

 31/7/7131الجزيرة نت، الدوحة،  
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 للمرة األولى "إسرائيل"سرايا القدس تعلن قصفها مدينة نتانيا شمالي  .23

أعلنــت ســرايا القــدس، الجنــاح المســلح لحركــة الجهــاد اإلســالمي : األناضــول، مصــطفى حبــوش -غــزة
الفلسطينية، مساء اليوم األحد، عن قصفها، للمرة األولى، مدينة نتانيا شمالي إسرائيل بصاروخ محلي 

 الصنع.
ايا القدس، في بيـان مسـاء اليـوم وصـلت وكالـة األناضـول نسـخة منـه: "تمكـن مجاهـدينا مـن وقالت سر 

 ?.400كم( بصاروخ محلي الصنع من نوع براق  10قصف مدينة نتانيا )تبعد عن غزة 
وهذه  ? محلي الصنع.400ومضت قائلة إن هذه هي "المرة األولى" التي تستخدم فيها صاروخ "براق 

 تي تتعرض نتانيا للقصف من غزة، بحسب بيان سرايا القدس.هي المرة األولى ال
 31/7/7131، رأي اليوم، لندن

 
 سرايا القدس تستهدف جيبا صهيونيا بصاروخ كورنيت شرق رفح .24

( عــن اســتهداف جيــب عســكري صــهيوني 7-48أعلنــت ســرايا القــدس بعــد ظهــر اليــوم األحــد ): رفــح
وقالــت الســرايا فــي بيــان لهــا إن هــذه العمليــة  .بصــاروخ "كورنيــت" شــرق مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة

تأتي ذلك في إطار معركة البنيان المرصوص المتواصلة لليوم السادس على التـوالي للـرد علـى جـرائم 
 االحتالل الصهيوني على األهل في قطاع غزة. 

 31/7/7131، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ومصر لها الدور األول لقيادة التهدئة اسياألسالنخالة: رفع الحصار نهائيا شرط "التهدئة"  .25

قــال نائــب األمــين العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي الحــاج زيــاد النخالــة، إن "اتفــاق التهدئــة عــام : غــزة
المــدن  ونقصــف كافــةم أصــبح خلفنــا فالمقاومــة فــي وضــعية أفضــل ونحــن فــي مرحلــة متقدمــة 1041

ي فــي مــأزق كبيــر وتريــد التوصــل إلــى تهدئــة الصــهيونية، إســرائيل بــدأت تصــرخ مــن اليــوم األول وهــ
 معينة وال شيء واضح ومحدد حول التهدئة حتى اآلن".

وأضـــاف النخالـــة فـــي لقـــاء خـــاص علـــى فضـــائية الميادين:"شـــرط المقاومـــة األساســـي لوقـــف ضـــرباتها 
 والقبول بتهدئة أن ينتهي حصار قطاع غزة وهذا شرط أساسي".



 
 
 

 

 
           71ص                                     1773 العدد:     31/7/7131اإلثنين  التاريخ:

 

ــذلك". وتــابع:"أن مصــر لهــا الــدور األول بــأن  تقــود عمليــة الحــوار والتهدئــة وهــي تمتلــك كــل األوراق ل
مصر لـم تقـم بـدورها المطلـوب لوقـف العـدوان علـى غـزة )..( لـن نـذهب فـي الحـوار بعيـدًا عـن مصـر 

 وهي أساسية ومفتاح إنهاء الحصار على غزة"
رســم طبيعــة " قــدرة المقاومــة فــي الميــدان هــي التــي ست: وأشــار أن صــواريخ المقاومــة غيــرت المعادلــة

 االتفاق القادم )..(المقاتلون في الميدان هم من سيرسمون المرحلة المقبلة".
ولفــت أنــه يجــب علــى إســرائيل أن تــدفع ثمــن عــدوانها علــى فلســطين، مشــيرًا أن المقاومــة الفلســطينية 

 اإلسرائيلي خالل عدوانه. االحتاللستبني كل بيت دمره 
 31/7/7131، وكالة سما اإلخبارية

 
 عين الحلوة مخيم ة عنصر من القوة األمنية خالل مالحقة مطلوب فيإصاب .26

جرحت امرأة مدنية وعنصـر فـي القـوة األمنيـة الفلسـطينية المشـتركة فـي مخـيم عـين الحلـوة مـن : صيدا
جراء تعرض هذه القوة إلطالق نار خالل محاولتها توقيف مطلوب على خلفية اشكال فردي وقع بين 

طربــوش وربيــع ســرحان فــي مجمـع القــدس التــابع لألونــروا فــي المخــيم والواقــع  الفلسـطينيين محمــود ابــو
 قرب مقر القوة األمنية في بستان القدس.

 31/7/7131، المستقبل، بيروت

 
 فتح تقول إن "كتائب األقصى" تقوم بواجبها المقاوم في غزة .27

ء األقصــى" علــى أكــد النــاطق الرســمي باســم حركــة "فــتح" منصــور الســعدي، أن "كتائــب شــهدا: جنــين
عالقة مباشرة بـاألطر التنظيميـة التابعـة لحركتـه فـي قطـاع غـزة، وهـي تقـوم بواجبهـا المقـاوم جنبـًا إلـى 

 جنب مع كافة القوى الوطنية.
(، "نحـن مـن يختـار 7|48وقال السعدي في تصريحات خاصة لـ "قـدس بـرس" أدلـى بهـا اليـوم األحـد )

من اخترنا المقاومـة السـلمية فـي الضـفة والكفـاح المسـلح  طبيعة المقاومة حسب الزمان والمكان ونحن
في غزه حسب نظريه فن الممكن والمكان"، مشّددًا على أن لحركته الحق في اختيار أسلوب المقاومـة 

 الذي يالئمها في القطاع طالما امتلكت القدرات واإلمكانيات، حسب تأكيده.
 31/7/7131قدس برس، 
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 للوحدة في وجه العدوان  فتح تدعو الشعب الفلسطيني .28

دعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسـطيني فـي هـذه اللحظـة المصـيرية والخطـرة الـى : رام هللا )فلسطين(
 .اإلسرائيليةالوحدة والتالحم في مواجهة العدوان وجرائم الحرب 

( أذاعهـــا القســـم 7|448وقـــال المتحـــدث باســـم "فـــتح" أحمـــد عســـاف فـــي تصـــريحات لـــه اليـــوم األحـــد )
عالمي للحركة: "ان اللحظة المصيرية التي نمر بها تتطلب منا جميعًا الى نبذ كل اشكال الخالف اإل

والوحدة خلف مواقف الرئيس محمود عباس الذي يقود معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني بمسؤولية 
مـن  وحرص وحكمة من اجل وقف العدوان والحفاظ على مكاسب ومنجزات شعبنا الوطنية التي قـدمنا

 اجل تحقيقها التضحيات الجسام".
وأوضــــح عســــاف ان المصــــلحة الوطنيــــة العليــــا والمســــؤولية تقتضــــي ان الترفــــع عــــن كــــل الصــــغائر 
والمزايــدات غيــر المســؤولة، فــالجميع اليــوم ـ برأيــه ـ فــي خنــدق واحــد مــن أجــل مجابهــة العــدوان وحــرب 

 شعبنا االعزل. االبادة الجماعية التي تشنها دولة االرهاب االسرائيلي على
وأكـــد عســـاف ان حكومـــة االرهـــاب االســـرائيلي تعتقـــد واهمـــة، كمـــا اعتقـــدت كـــل الحكومـــات االســـرائيلية 

شق وحدة الشعب الفلسطيني وكسر ارادته الوطنيـة، مشـيرًا ان الشـعب الفلسـطيني  بإمكانهاالسابقة ان 
ه حكومــة جــرائم الحــرب وثوابتــبأهدافــه المكــافح ســيهزم بوحدتــه ووعيــه وصــموده علــى ارضــه وتمســكه 

 واالبادة الجماعية.
 31/7/7131قدس برس، 

 
 لبنان: حماس تنظم اعتصاما في صيدا تضامنًا مع غزة  .29

أقامـــت حركـــة حمـــاس فـــي منطقـــة ســـيروب) صـــيدا(، اعتصـــامًا دعمـــًا لصـــمود المقاومـــة فـــي : صـــيدا
اسـي للحركـة فـي فلسطين واحتجاجًا على العدوان الصـهيوني علـى قطـاع غـزة. وتحـدث المسـؤول السي

علـــى وحشـــية العـــدوان علـــى الشـــعب الفلســـطيني، وان تـــدميره المنـــازل فـــوق  فأكـــدصـــيدا أيمـــن شـــناعة 
رؤوس سـاكنيها العــزل مــن نسـاء وأطفــال وشــيوخ يــدل علـى أن بنــك أهــداف العــدو فـارد بعكــس مــا هــو 

ة فــي موجــود فــي جعبــة المقاومــة التــي ســطرت البطــوالت عنــدما قامــت بقصــف عمــق األراضــي المحتلــ
حيفـا والقـدس وتــل أبيـب وعسـقالن وهــي قـادرة علـى أن تصــل الـى أكثـر مــن ذلـك، وراى أن العـدو بــدأ 

 المعركة وأن المقاومة هي التي تقرر موعد انهائها.
 31/7/7131، المستقبل، بيروت
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 موقف الفصائل الفلسطينية من إطالق الصواريخ على الكيان اإلسرائيلي من لبنان .31

يقول مسـؤول حركـة حمـاس فـي الجنـوب ابـو احمـد فضـل: مـن الطبيعـي ان يكـون  :صيدا ـ رأفت نعيم
نبض الشارع الفلسـطيني مضـبوطا علـى ايقـاع مـا يجـري فـي فلسـطين وغـزة. ونحـن واهلنـا وشـعبنا فـي 

في قطاع غزة وللمقاومة ونقف الى جانبهم وندعو لهم في هذه  إلخوانناالمخيمات الفلسطينية داعمون 
ن ينصــرهم هللا ويثبــتهم. ونعتبــر ان اليــوم قطــاع غــزة هــذه البقعــة الجغرافيــة الصــغيرة األيــام الفضــيلة ا

ومـــع ذلـــك يســـطرون اروع مالحـــم  محاصــرين،مليـــون ونصــف مليـــون مـــن الســـكان،  أكثـــرالتــي تضـــم 
البطولــة، وصــامدين بوجـــه االحــتالل الصــهيوني. لقـــد لقنــت المقاومــة الفلســـطينية االحــتالل درســا لـــن 

 ولة الجيش الذي ال يقهر.ينساه واسقطت مق
ويعتبر فضل ان ساحة الصراع األساسية مع االحتالل هي فلسطين، ولذلك فـان حمـاس سـارعت الـى 

الصـواريخ عبـر الحـدود الجنوبيـة. ويقـول: معركـة كتائـب  إطـالقنفي اية مسؤولية لكتائب القسـام عـن 
فلسـطين اي عمـل عسـكري القسام مع العدو الصهيوني محصورة على ارض فلسطين وال يوجد خـارج 

صواريخ عبر الحدود فهو  فأطلقمن الشرفاء والمناضلين اخذته الحمية  أحدكان هناك  إذاولكن  لها،
عمل مشـروع بشـكل عـام ضـد العـدو الصـهيوني وال احـد يسـتطيع ان يـدين هكـذا عمـل، ولكـن بالنسـبة 

نان، لبنانية وفلسطينية، قد يكون فهناك قوى وفصائل كثيرة موجودة في لب "،لتحمل مسؤوليته "هللا اعلم
 الصواريخ.لديها الحمية او الغيرة على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني واطلقت هذه 
ان اطالق الصواريخ عبر  ويرى مسؤول العالقات السياسية في حركة الجهاد االسالمي شكيب العينا،

اعتراضــا علــى مــا يرتكبــه العــدو  -وهــذا األرجــح  -الحــدود مــن لبنــان ربمــا يكــون حالــة انفعــال فــردي 
االســرائيلي مــن مجــازر بحــق النســاء واألطفــال والشــيوخ والمعــوقين ، ونحــن نعــرف الظــروف المحيطــة 
بلبنان سواء كان لجهة المقاومة او لجهة الموقـف الرسـمي ، ونحـن عنـدما نقـوم بـأي عمـل ال نسـتحي 

لجهود الفرديـة المعترضـة علـى جـرائم من ذلك ، وبالتالي نضع اطالق الصواريخ من لبنان في اطار ا
تمادى هـذا العـدو فـإن هـذه الجبهـة لـن تكـون بمنـأى عـن  إذاالعدو االسرائيلي . وقد تكون رسائل بأنه 

 الدخول في مواجهة معه.
ويقــول امــين ســر القــوى االســـالمية الفلســطينية فــي مخيمــات صـــيدا الشــيخ جمــال خطــاب: ان العـــدو 

ؤذي لبنـان وهـو يؤذيـه يوميـا بانتهـاك سـيادته واجوائـه وخـرق حـدوده الصهيوني ال يحتـاج الـى سـبب ليـ
وخطف رعاته ولكن رغم ذلك فـإن هـذا األمـر اي التصـدي للعـدو الصـهيوني مطلـوب مـن كـل البلـدان 
 العربية وليس مطلوبا ان يتفرج كل بلد عربي على اآلخر وهو يعتدى عليه من قبل العدو االسرائيلي.
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الــوطني الفلســطيني اللــواء منيــر المقــدح ان األمــة العربيــة واالســالمية جســد  ويعتبــر نائــب قائــد األمــن
ويقـول: كـل الشـباب الفلسـطيني فـي لبنـان يتمنـى  الجسـم.واحد وما يصيب جزء منه ينعكس على كـل 

الصـــواريخ عبـــر الحـــدود الجنوبيـــة فالـــذي يتحمـــل  إطـــالقامـــا  اهلهـــا.ان يكـــون فـــي غـــزة مـــدافعا عـــن 
االســرائيلي الــذي يرتكــب المجــازر بحــق الفلســطينيين ويتســبب بــرد فعــل لــدى  مســؤوليته هــو االحــتالل

 العــدوان.غــزة والضــفة فــي مواجهــة هــذا  ألبنــاءافــراد مــا يضــطرهم ليعبــروا بهــذه الطريقــة عــن دعمهــم 
الصواريخ وانه سجل فـي فتـرات سـابقة مـن  إطالقويلفت المقدح الى ان اي فصيل فلسطيني لم يتبن 

صواريخ من قبل افراد عبر الحدود من األردن ومصـر ولبنـان وحتـى  إطالق 1041و 1003العامي 
 وهذا ليس بجديد.  الجوالن،

 31/7/7131، المستقبل، بيروت

 
 في المعركة ثانياً  الفلسطينيون واإلسرائيليون يستخدمون الحرب النفسية سالحاً  .30

يــب بصــواريخ جديــدة فــي حــين أعلنــت حمــاس ســلفا يــوم الســبت الماضــي أنهــا ستقصــف تــل أب رام هللا:
تمــام الســاعة التاســعة مســاء، كانــت تســتخدم جــزءا مــن الحــرب النفســية التــي تعــود اإلســرائيليون طــويال 

 على استخدامها ضد الفلسطينيين.
ومنـــذ بـــدأت الحـــرب األخيـــرة علـــى غـــزة قبـــل ســـبعة أيـــام، اســـتخدم اإلســـرائيليون والفلســـطينيون الحـــرب 

 التي يسعى كل طرف فيها لتثبيت صورة انتصار.النفسية سالحا ثانيا على الجبهة 
ويوما بعد يوم يزداد التأثير النفسي لهذه الحرب التي بدت وسائل اإلعالم جزءا مهما منها إضافة إلى 

 الشبكات االجتماعية.
 لكن ما أشكال هذه الحرب؟

جنـــــود ال يتوقـــــف تلفزيـــــون "األقصـــــى" التـــــابع لحمـــــاس عـــــن بـــــث رســـــائل متواصـــــلة باللغـــــة العبريـــــة لل
اإلســرائيليين يتوعــدهم فيهــا بــالموت فــي غــزة إذا دخلــوا بــرا، وأخــرى لنســرائيليين المــدنيين يخبــرهم فيهــا 

 بأن قادتهم ورطوهم في حرب ال قبل لهم بها وأن عليهم انتظار الصواريخ.
: وخالل اليومين الماضـيين أنتجـت "كتائـب القسـام" أغنيـة بالعبريـة بثـت لمئـات المـرات، تقـول ترجمتهـا

 "سنزلزل أمن إسرائيل".
ويشعر الفلسطينيون هـذه األيـام، خصوصـا أثنـاء موعـد بـث التلفزيونـات اإلسـرائيلية بـرامج مباشـرة، أن 
فضائية "األقصى" الحمساوية تتحول إلى فضائية لمخاطبة اإلسرائيليين وليس الفلسطينيين، خصوصا 

ل. ويبـــث التلفزيـــون الحمســـاوي، إلـــى جانـــب أن القنـــوات اإلســـرائيلية تتـــرجم مـــا يقولـــون عليهـــا أوال بـــأو 
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فضائيات محسوبة على الحركة اإلسالمية وحركة الجهاد اإلسالمي في غـزة، صـورا منتظمـة لمقـاتلين 
ملثمـين يحملـون قناصـات وصـواريخ، وصـورا أخـرى لراجمــات الصـواريخ وهـي تعمـل، فـي تحـد مباشــر 

ــــر محلليهــــا إلســــرائيل. وعــــادة مــــا تســــتخدم إســــرائيل هــــذه األســــاليب  إذ  ــــوات اإلســــرائيلية عب تــــرد القن
 باستخفاف على تحدي حماس لهم ونتائج إطالق الصواريخ على مدن إسرائيلية.

ويركز الجيش اإلسرائيلي في إطار هذه الحرب، في منشوراته وبياناته على قدرته على تـدمير حمـاس 
 ويؤلب المواطنين ضد الحركة التي تورطهم.

ســرائيلي أفيخــاي أدرعــي عشــرات الصــور، مــثال، بينهــا صــور لطــائرات ونشــر النــاطق باســم الجــيش اإل
" ومعلومــات عــن مقــاتلي الجــيش اإلســرائيلي وصــورا تقــول إن حمــاس اختــارت ألهــل القطــاع 46"إف

 الصواريخ والرصاص بدل البندورة والخيار.
القسـام" فـي ونشر ناطقون بلسان الجيش اإلسرائيلي فيديوهات أخرى تظهر مهاجمـة منـزل نائـب قائـد "

بيت الهيا في شمال قطاع غزة، الذي كان بمثابة مقر للقيادة العسكرية، حسب مـا قـالوا. ولـم تقتصـر 
الحرب النفسية على اإلعالم الرسمي وناطقيه، بل دخل األفراد والمدونون على الخط وأخـذوا يبـادرون 

 بالنشر بواسطة الشبكات االجتماعية.
حمـاس عـددا مـن األفـالم علـى الشـبكات االجتماعيـة التـي ُخصصـت وفي األيام األخيرة، نشـر مؤيـدو 

 لتهديد اإلسرائيليين، ونشر اإلسرائيليون فيديوهات يدعون فيها للتوحد ضد حماس وسحقها.
وأظهر أحد الفيديوهات اإلسرائيلية كيف يرمي أطفال من حماس صواريخ من ورق على أطفال يهود، 

د بلطــف يأخــذون فــي البكــاء. وأظهــر فيــديو آخــر لفلســطينيين ومــن ثــم عنــدما يضــربهم األطفــال اليهــو 
 كيف يجري انتشال أطفال من تحت بيوت تدعي إسرائيل أنها أهداف.

 ونشر فلسطينيون صورا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي وقائد الجيش ملطخين بالدماء.
 سطة الـ"كاريوكي".وسخر إسرائيليون من حماس في فيديو آخر أظهر قادة "القسام" يسعون للسالم بوا

وتبادل فلسطينيون فيديو على نطاق واسع لحماس يظهر تدريبات لوحدة كومانـدوز بحريـة فـي الميـاه، 
وفيهـــا مقاتــــل يركــــع تحـــت المــــاء. ورد اإلســــرائيليون بنشـــر فيــــديوهات عــــن وحـــدة البحريــــة اإلســــرائيلية 

 ".48"شييطت
حماس موقع شركة "دومنيز بيتسا"  وحتى أمس كانت هذه الحرب على أشدها  إذ اخترق عناصر من

علــى اإلنترنــت، ونشــروا بوســت باللغــة العربيــة والعبريــة واإلنجليزيــة يقولــون فيــه: "اليــوم ســوف نضــرب 
صــاروخ، وذلــك عنــد  1000أعمــاق إســرائيل.. تــل أبيــب، القــدس، حيفــا، عســقالن، أســدود، بــأكثر مــن 

 الساعة السابعة مساء".
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نـــاة "األقصـــى" وشوشـــوا عليهـــا وبثـــوا رســـائل عبـــر اإلذاعـــات تحـــذر وقبـــل ذلـــك، اختـــرق اإلســـرائيليون ق
الســكان مــن مســاعدة حمــاس، فيمــا نجحــت "القســام" فــي اختــراق القنــاة العاشــرة لثــوان وأظهــرت مقــاتال 

ويبـــدو أن ميـــزة هـــذه الحـــرب الوحيـــدة أنهـــا ال تتوقـــف حتـــى لـــو توقفـــت الحـــرب  بســـالحه وســـط البحـــر.
 الحقيقية.

 31/7/7131، الشرق األوسط، لندن
 
 عدام عميل لالستخبارات اإلسرائيليةغزة: إ .32

أفاد شهود عيان فلسطينيون أن مسلحين قـاموا فجـر أمـس بقتـل أحـد "العمـالء" الـذي يتعامـل مـع غزة: 
إســرائيل فــي رفـــح فــي جنــوب قطـــاع غــزة. وقـــال أحــد الشــهود إنـــه "تــم إعــدام عميـــل مــع االســـتخبارات 

مقاومون )لم يذكرهم( بالتحقيق معه، حيث اعترف انه كان يتابع  اإلسرائيلية يدعى )م. م( بعد أن قام
 مقاومين من حماس والجهاد القوا صواريخ على المدن اإلسرائيلية". 

وذكر مصدر محلي أن قوى األمن في غزة اعتقلت "أربعة عمـالء يتعـاونون مـع اسـتخبارات االحـتالل 
ب علـى قطـاع غـزة". لكـن لـم يصـدر أي بيـان اإلسرائيلي على األقل في مناطق مختلفة منـذ بـدء الحـر 

 رسمي من وزارة الداخلية في غزة بهذا الشأن. 
  31/7/7131، االتحاد، أبو ظبي

 

 للتوصل إلى تهدئة ديفد هيرست: حماس ترفض أي دور مصري في الوساطة .33
نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطـاني عـن مسـؤول رفيـع فـي حركـة حمـاس، أن الحركـة قـررت رفـض 

سرائيل.أي   دور مصري في جهود وقف إطالق النار بين الحركة وا 
هيرسـت عـن المصـدر فـي حمـاس والـذي لـم يكشـف هويتـه، قولـه إن  دديفيـونقـل رئـيس تحريـر الموقـع 

نهـا سـتقبل مـن اآلن فصـاعدا  حركتـه اسـتبعدت أي دور مصـري فـي مفاوضـات وقـف إطـالق النـار، وا 
 بين إسرائيل في أي محادثات بهذا الشأن.فقط بتركيا وقطر كوسيطين محتملين بينها و 

وقــال هيرســت إن قــرار حمــاس إخــراج مصــر مــن المعادلــة يعتبــر تحــوال كبيــرا فــي موقفهــا، خاصــة أن 
 .1006القاهرة لعبت دورا مهما في اتفاقيات الهدنة السابقة بين إسرائيل والحركة منذ عام 

فقد قررت الحركة أن مصر لن تكـون  -كما قال المصدر من حماس-وقال هيرست "ولكن هذه المرة 
قــادرة علــى التفــاوض لتحقيــق اتفــاق بعــد أن مــررت رســائل عبــر وســطاء مصــريين عشــية الهجــوم أن 
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إسرائيل ستقوم بمحو ثلث القطاع، بينما زعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيقوم بالتوسط 
 لوقف إطالق النار".

نفقا تحت الحدود المصـرية  11الجيش المصري تفجير نحو وأضاف أن قرار حماس جاء بعد إعالن 
مع غزة، وبعدما الحظت الحركة العداء المستمر واحتفاء اإلعالم المصـري بالغـارات اإلسـرائيلية علـى 

 غزة.
وقــال هيرســت "بشــكل متصــل مــع هــذا، قــال المصــدر البــارز إن حمــاس قــررت تشــديد شــروطها لوقــف 

فع الحصار عن القطاع، هي تدعو اآلن إلى فتح ميناء غزة البحري إطالق النار، فبدال من الدعوة لر 
 ومطارها الذي فجرت إسرائيل معظمه".

وأضـاف أن "قــرار رفـع ســقف شـروط وقــف إطــالق النـار يعكــس ثقـة حمــاس وأنهـا اســتطاعت الصــمود 
صــرارها علــى عــدم االعتمــاد أبــدا علــى المعبــرين البــريين مــع إســر  ائيل فــي وجــه الهجــوم اإلســرائيلي، وا 

 ومصر".
مــن جهــة أخــرى قـــال المصــدر المســؤول فـــي حمــاس للموقــع إن الحركـــة "تــدرس" بجديــة تشـــكيل إدارة 
وطنيــــة موحــــدة تضــــم الفصــــائل الفلســــطينية فــــي غــــزة، نظــــرا لشــــعور الحركــــة بنــــوع مــــن الخيانــــة مــــن 
تصريحات وأفعـال الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس. لكـن المصـدر أكـد أن قـرارا بهـذا الخصـوص لـم 

 يتخذ بعد.
وقال المصدر إن حمـاس بـذلت كـل جهـدها كـي تحـافظ علـى اتفـاق حكومـة الوحـدة، وتبـين أنهـا وحـدة 
باالسم فقط. وأضاف أن عباس تعامل مع االتفاق وكأن حكومة غزة فرع لحكومته في رام هللا ورفـض 

 دفع رواتب خمسين ألف موظف، مع أن األموال تبرعت بها قطر.
تشـكيل إدارة مـن هـذا النـوع ال يعنـي عـودة إلـى الوضـع الـذي كانـت تحكـم وأضـاف المصـدر أن خيـار 

 فيه حماس القطاع قبل توقيع االتفاق مع عباس.
وتابع "مع ذلك فسيتم التفكير في الخيار بجدية ألن عباس ال يعامل حمـاس كشـريك". وقـال إن قـوات 

سـرائيلية المـدن الفلسـطينية الواقعـة األمن التابعة للسلطة الوطنية لم تفعل شيئا عندما دخلت القوات اإل
فــي المنطقــة "أ" الخاضــعة اســميةا للســلطة الوطنيــة، كمــا اســتمرت هــذه القــوات الفلســطينية فــي تفريــق 

 المظاهرات المؤيدة لغزة في الضفة الغربية.
وأضاف المصدر "ما أثار حماس أكثـر هـي ردود أفعـال عبـاس ووزيـر خارجيتـه ريـاض المـالكي علـى 

 اس والتي كانت بمثابة فرك الجرح بالملح". صواريخ حم
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وختم مصدر حماس حديثه للموقع بالقول إن حماس تريد الحفـاظ علـى فكـرة اتفـاق الوحـدة مـع الضـفة 
 الغربية، لكن عباس يعمل على تمزيقه بسبب تصرفاته، على حد قوله.

 31/7/7131، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ر المقاومة الستعادة وحدتهالفرصة متاحة اليوم أمام محو "الجهاد":  .34

تثـق حركــة "الجهـاد اإلســالمي" فـي لبنــان أن "مــا يجـري اليــوم مـن عــدوان علـى غــزة هــو : قاسـم قصــير
"، مشـــيرة إلـــى أن "العـــدو الصـــهيوني يريـــد تصـــفية المقاومـــة وكســـر إرادة 1006امتـــداد لحـــرب تمـــوز 

ك، يؤكـــد مســـؤول العالقـــات الشـــعب الفلســـطيني كمـــا كـــان يريـــد كســـر إرادة الشـــعب اللبنـــاني". مـــع ذلـــ
فشـال مخططـات العـدو". كمـا  السياسية في الحركة شكيب العينا "أننا قادرون على التصدي للعدوان وا 
يعلـــن ثقتـــه بــــ"حزب هللا" وقراراتـــه، مشـــيرًا إلـــى أنـــه "هـــو الـــذي يحـــّدد متـــى وكيـــف وأيـــن يتـــدخل لنصـــرة 

 المقاومة في فلسطين".
أمــام محــور المقاومــة الســتعادة وحدتــه وزمــام المبــادرة لمواجهــة  ورأى العينــا أن "الفرصــة متاحــة اليــوم

العدو الصهيوني وحلفائه الـذين عملـوا السـتنزاف هـذا المحـور، واسـتدراج قـوى المقاومـة الـى صـراعات 
لهائهـــا فــي هـــذه الصــراعات مـــن أجـــل القضــاء عليهـــا". أضــاف: "ثمـــة فرصــة عمليـــة للتوّحـــد  داخليــة وا 

عادة البوصلة إلى فلسطين".والخروج من المأزق القائم   وا 
 31/7/7131، السفير، بيروت

 
ام" و"السرايا" للمهمات الكبيرة .35  المقاومة توز ع األدوار: "القس 

علــى خــالف الحــروب الســابقة، لــم تظهــر المقاومــة الفلســطينية طــرف ثوبهــا فــي : أحمــد هــادي - غــزة
لـة أجهـزة االتصـال العلن، فشوارع قطاع غزة خالية تماما من المقاتلين أصحاب البـز  ات العسـكرية وحمل
كــان سـببا فـي حجـب األهــداف  1041الالسـلكية. ولعـل هـذا األسـلوب الــذي جـرى اعتمـاده منـذ حـرب 

المتعلقة بالمقاومة ومناطق إطالق الصـواريخ ومخـازن األسـلحة، عـن الـدوائر األمنيـة فـي وزارة الـدفاع 
 ضربة قاسية إلى الفصائل.اإلسرائيلية، مع أن األخيرة تعمل كخلية نحل لتوجيه 

ميدانيا، يبدو واضحا أن هناك توزيع أدوار بين األذرع العسكرية، التـي تواجـه إسـرائيل علـى أكثـر مـن 
صعيد. وفي الوقت الـذي تأخـذ فيـه حركتـا "حمـاس" و"الجهـاد اإلسـالمي" علـى عاتقهمـا ضـرب العمـق 

ول( و)البنيـــان المرصـــوص(، بالصـــواريخ المتوســـطة المـــدى تحـــت مســـميين مختلفـــين )العصـــف المـــأك
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تتحمل األلوية والمجموعات المسلحة األخرى ضرب غالف غزة بالقذائف القصيرة المدى، فضال عـن 
 رصد تحركات االحتالل على الحدود.

صحيح أن غرفة العمليات المشتركة التي من شأنها أن تجمـع الفصـائل ضـمن خطـة واحـدة للمواجهـة 
منيـة، لكـن هـذا، مـن وجهـة نظـر عـدد مـن األذرع العسـكرية، ال غائبة عن الميدان بسبب الظـروف األ

 يؤثر كثيرا في عمل المقاومة بناء على التنسيق غير المباشر.
وتقول المقاومة إنها لجأت إلى اتباع استراتيجيات جديدة في التعامل مع القوات اإلسرائيلية، وفقا لقائد 

علـــى اعتمــاد األنفـــاق خيـــارا أساســيا فـــي إطـــالق  ميــداني فـــي كتائــب القســـام. وتقـــوم هــذه االســـتراتيجية
الصواريخ التي تكون قد نصبت ضمن معطيات جغرافية سابقة، "إضافة إلـى االعتمـاد علـى الرشـقات 
الصاروخية الكثيفة خالل عملية اإلطالق الواحدة، لضمان تفريغ حمولـة القـاذف حتـى ال تكـون مهمـة 

 نهي مهمته".القصف اإلسرائيلي عليه غير مجدية بعد أن يُ 
ويشير القائد الميداني في حديثه لـ"األخبار" إلى أن إطالق الصواريخ يعتمد علـى المؤقـت الـذاتي، "مـا 
يعنـي أنــه ال يتطلــب وجـود المجاهــدين بــالقرب منــه"، مؤكـدا أن تلــك التقنيــات قللـت كثيــرا الخســائر فــي 

بــاط إطــالق صــواريخ واستشــهاد األرواح بالنســبة إلــى المقــاومين، فــي إشــارة إلــى غيــاب أخبــار عــن إح
 مقاومين في سبيل ذلك، كما كان في الحروب والتصعيدات الماضية. 

أمــا عــن التنســيق فيمــا بــين الفصــائل، فيــذكر القائــد فــي "القســام" أن هنــاك تواصــال مســتمرا بيــنهم وبــين 
ل األخــرى ســرايا القــدس، "الجهــاد اإلســالمي"، فــي مــا يتعلــق بالقصــف البعيــد، ملّمحــا إلــى أن الفصــائ

 تتبنى ضرب مستوطنات غالف غزة بالقذائف القصيرة المدى وصواريخ الغراد.
في غضون ذلك، كشف مصـدر عسـكري رفيـع فـي "السـرايا" أن االعتمـاد الكلـي فـي الميـدان اآلن يقـع 
على عاتق الوحدات الصـاروخية، "إضـافة إلـى وحـدات المراقبـة المنتشـرة علـى تخـوم غـزة، التـي تعمـل 

الليليــة والكــاميرات الحساســة تحســبا لــدخول فــرق كومانــدوز بحريــة أو قــوات بريــة، وال ســيما  بالمنــاظير
منطقتـــي الشـــجاعية شـــرقا وبيـــت حـــانون شـــماال". وكشـــف المصـــدر لــــ"األخبار" أن هنـــاك تنســـيقا علـــى 
 مستوى عال بين قيادة "السرايا" و"القسام" من أجل تحديد بنك األهداف والمناطق التي مـن المقـرر أن
تصبح تحت النار داخل إسرائيل، مؤكدا أن هناك مخزونا من الصواريخ يكفي لمواجهـة طويلـة، بـرغم 

 محاوالت االحتالل استهداف مناطق محتملة لديه في تخزين الصواريخ.
شــيء آخــر ال يمكننــا المــرور عنــه دون إشــارة، وهــو أن كــال مــن كتائــب القســام وســرايا القــدس تتمتــع 

ى المــــدى المتوســــط، وذلــــك نتــــاج خبــــرات متراكمــــة فــــي مجــــال تصــــنيع بمخــــزون صــــاروخي جيــــد علــــ
الصواريخ، إضافة إلى الدورات العسكرية التي تلقاها عناصـر الـذراعين المسـلحتين فـي كـل مـن سـوريا 
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يران، لكـن المجموعـات األخـرى ال يزيـد تسـلحها علـى مسـتوى القـذائف القصـيرة المـدى. كـذلك، لـدى  وا 
المســتوى البــري والبحــري، وهــو مــا ظهــرت نتائجــه خــالل االشــتباك  الــذراعين مجموعــات خاصــة علــى

الكبيـــر أول مـــن أمـــس علـــى شـــاط  شـــمال القطـــاع )منطقـــة الســـودانية( الـــذي امتـــد ســـاعتين ونصـــف 
 ساعة، وبدأته "القسام" ثم ما لبثت "السرايا" أن أعلنت التحاق وحدات منها بالحدث لمساندة األولى.

امي أبــو زهــري، قــد أبــدى فــي تصــريح متلفــز تأييــد حركتــه، دعــوة وكــان المتحــدث باســم "حمــاس"، ســ
"الجهـــاد اإلســـالمي"، إلـــى عقـــد لقـــاء فلســـطيني موســـع، مشـــددا علـــى وجـــود تنســـيق كبيـــر بـــين األذرع 
العســـكرية للمقاومـــة فـــي الميـــدان "وتمتعهـــا بـــالنفس الطويـــل لمواجهـــة العـــدوان"، كمـــا تطابقـــت مواقـــف 

إلعالمــي الــذي ســربته مصــادر عبريــة عــن الوســاطات وشــروط الحــركتين بشــأن الــرد علــى الحــديث ا
 التهدئة المتوقعة.

ويــذهب المتحــدث باســم لجــان المقاومــة الشــعبية، أبــو مجاهــد، إلــى مــا ذهــب إليــه ســابقاه فــي تأكيــد أن 
المقاومـــة اســـتطاعت إربـــاك حســـابات العـــدو باســـتراتيجيتها الجديـــدة فـــي المواجهـــة. ويقـــول لــــ"األخبار": 

بلـــت حتـــى اآلن بـــالًء حســـنًا، وهنـــاك مفاجـــآت أخـــرى تنتظـــر االحـــتالل"، مشـــيدا بالتنســـيق "المقاومـــة أ
الجــاري بــين األذرع العســكرية علــى األرض، لكنــه لفــت، فــي الوقــت نفســه، إلــى أن التنســيق ســيرتقي 

 تلقائيا إلى غرفة عمليات مشتركة إذا جرت العملية البرية.
ف بــين الحــرب البريــة والجويــة، فالمقاومــة فــي حــال لــذلك، أضــاف أبــو مجاهــد: "هنــاك اخــتال توضــيحا

الغــارات الجويــة المكثفــة تكــون مقتصــرة علــى الوحــدات الصــاروخية للفصــائل، وهــي تعمــل ضــمن آليــة 
محددة، وجهدها في اتجاه واحد متفق عليه سابقا"، مستدركا: "في المعركة البرية تكـون هنـاك مواجهـة 

ق عــال وتقــدير للموقــف، وهــذا يحتــاج إلــى غرفــة عمليــات مباشــرة علــى عــدة محــاور، تحتــاج إلــى تنســي
مشتركة". وكانت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية قد نشرت تقريرا أكدت فيه أن "الجهاد اإلسالمي" 
ـــر الطـــائرات  ـــد أماكنهـــا واســـتهدافها عب ـــا ســـرية "يصـــعب تحدي و"حمـــاس" وفصـــائل أخـــرى حفـــرت أنفاق

جــيش سـوى تنفيـذ عمليــة بريـة مـن أجــل تحقيـق أهـداف حكومــة الحربيـة"، مسـتنتجة أنـه "لــم يبـق أمـام ال
بنيامين نتنياهو"، لكنها ذّكـرت بـأن "الحـرب البريـة تتطلـب عـدة اسـتعدادات، أبرزهـا كيفيـة الخـروج مـن 

 القطاع بعد عملية االقتحام".
  31/7/7131، األخبار، بيروت
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 خ الصراعألول مرة في تاري صفارات اإلنذار تعمل بكل طاقتهايديعوت:  .36

رصــدت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" العبريــة، أمــس، أنــه "ألول مــرة فــي تــاريخ الصــراع، جــرى تفعيــل 
صـفارات اإلنــذار فــي وقــت واحــد" وذلـك فــي عــدد هائــل مــن المـدن والبلــدات المحتلــة. مــن هــذه المــدن: 

عات شبيرا، نهاريا، تل أبيب، حيفا، حولون، ريشون لتسيون، بلماخيم، بيت يتسحاق، بيت أهرون، جف
نتانيـــا والخضـــيرة. كمـــا دوت الصـــفارات فـــي كـــل مـــن: عيمقـــك حيفـــر، يـــاد حنـــاه، كفـــار يونـــا، جفعـــات 

 حاييم، لهبوت حبيبة، مغال، نيتسر، غان شموئيل، شاعر منشه، أيبن يهودا وأوديم.
لــى جانــب كــل مــن عســقالن وأســدود ومســتوطنات غــالف غــزة، أطلقــت التحــذير فــي: بنــي تســيون،  وا 

ارون، قلنسـوة، شـاعر افـرايم، هرتسـليا، كفـار شـمرياهو، رامـات هشـارون، جفعـات شـموئيل، ساحل الش
 جفعاتيام، رامات غان، رعنانا، كفار سابا وبيتاح تكفا.

 31/7/7131، األخبار، بيروت

 
 دولية لوقف إطالق النارالدعوات الرفض ة.. وأعلى غز  العمليةنتنياهو: ال نعلم متى ستنتهي  .37

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ، أن كفاح زبون، عن 31/7/7131، وسط، لندنالشرق األ ذكرت 
نتنياهو قال، إنه ال يعرف متى ستنتهي المعركة في غزة، مضيفا في مستهل جلسة الحكومة 

نحن نشن معركة عسكرية صارمة ضد حماس وسائر منظمات اإلرهاب العاملة في "اإلسرائيلية 
حماس اختارت االعتداء على المدن اإلسرائيلية ". وألضاف "ا فرويداقطاع غزة وبقوة تزداد رويد

. واتهم نتنياهو قيادة حماس والقسام "بالقصف الصاروخي المكثف والعشوائي ونحن سنرد بقوة
قامة مستودعات لألسلحة والذخيرة في أقبية المستشفيات ومقرات قرب  باالختباء في المساجد وا 

يستخدم سكان قطاع غزة كدروع بشرية ويجلب الويالت لهؤالء  العدو"رياض لألطفال، مضيفا 
السكان، وعليه فإن حركة حماس هي التي تتحمل مسؤولة أي مس بالمدنيين، في حين أن إسرائيل 

الفرق بين إسرائيل وحماس هو أننا نستخدم المنظومات المضادة للصواريخ ". وتابع "تأسف لذلك
 ."سكان قطاع غزة لحماية مستودعات الصواريخ التابعة لهم لحماية سكان إسرائيل وهم يستخدمون

نتنياهو رفض دعوات دولية ، أن حسن عمار، عن 31/7/7131، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
لوقف إطالق النار مع دفاعه عن حملة عسكرية تشنها إسرائيل على غزة خالل مقابلة مع قناة 

ابلة مع محطة )سي.بي.إس( ابداء التعاطف مع والتمس نتنياهو في مق تلفزيونية أمريكية.
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اإلسرائيليين الواقعين تحت حصار صواريخ حماس بينما دوت صافرات إنذار في خلفية المقابلة 
 التلفزيونية.

وقال "حينما بدأنا هذه المقابلة كان هناك تحذير من قصف ومع مرور الدقائق يقال لنا اآلن إن 
 ق."بمقدورنا الخروج إلى الهواء الطل

واضاف "هذا هو الواقع الذي نعيشه. وسنفعل كل ما يلزم إلنهائه" في إشارة إلى تصاعد العنف بين 
 إسرائيل وحماس.

 30ودعا نتنياهو األمريكيين إلى تخيل أن المدن األمريكية من الشاط  الشرقي حتى كولورادو أو 
ثانية فقط  10و 60ما بين في المئة من السكان معرضين لتهديد الهجوم الصاروخي وأن أمامهم 
 للوصول إلى المالج ." وقال "هذا ما نشهده حاليا وبينما أتحدث إليكم."

 ورفض نتنياهو مناقشة وقف إطالق النار أو تقديم إطار زمني للعملية الجارية في غزة.
ا وسئل عما إذا كان الهجوم البري وشيكا فقال إن إسرائيل ستستخدم اي وسيلة الزمة لتحقيق هدفه

 بضرب قدرة حماس الصاروخية من أجل إعادة األمن للمدنيين اإلسرائيليين.
وقال لمحطة فوكس نيوز "سواء كنا في بداية النهاية أو نهاية البداية فإنني لن أقول لكم ذلك اآلن 

 ألننا نواجه عدوا إرهابيا وحشيا جدا جدا."
ه تحدث مع الرئيس األمريكي باراك ومع تزايد الضغط الدولي من أجل ضبط النفس قال نتنياهو إن

 أوباما وغيره من زعماء العالم الذين تفهموا حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها.
وأضاف "سنفعل ما يلزم.. ما سيفعله أي بلد.. ما ستفعله الواليات المتحدة.. ما ستفعله بريطانيا.. ما 

 ستفعله فرنسا.. والكثير الكثير من الدول األخرى."
 
 تصنيع الصواريخ لوقف عدوانه على القطاعو المقاومة  وقفسرائيلي يشترط جيش اإلال .38

األحد، إن جيش  ’قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" االسرائيلية: وليد ابو سرحان -القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي يطالب بوقف صنع الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى في قطاع غزة، أو 

غارات ضد ورشات صنع هذه الصواريخ و"األنفاق الهجومية"، كشرط  الحصول على حرية شن
ولم توضح الصحف لمن يوجه  للتوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

جيش االحتالل مطلبه هذا، لكنها قالت إنه بالنسبة للجيش فإنه يتعين طرح "شرط أساسي" على 
 ن وراء الكواليس بوساطة مصر أو قطر.الطاولة في المفاوضات التي تجري م
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وأضافت الصحيفة أن "الشرط األساسي" الذي يطرحه جيش االحتالل هو حصوله على "يد طليقة 
لمهاجمة األنفاق الهجومية والصناعة العسكرية التي تطورت في غزة، وتنتج القذائف الصاروخية 

 للمدى المتوسط والطويل".
 31/7/7131، العرب اليوم، عم ان

 
 عملية بري ة في القطاعباإلسراع عدم على هآرتس: القيادة السياسية واألمنية اإلسرائيلية تتوافق  .39

ُمحلل الشؤون العسكرّية في صحيفة )هآرتس( العبرّية عاموس  قال زهير أندراوس: - الناصرة
نه على من عدوا على إخراجهما إلى حّيز التنفيذ جيش اإلسرائيليهناك هدفين يعمل الأن هارئيل، 

: األول، يتمثل في ردع الرأي العام لدى الفلسطينيين في قطاع غّزة ّحيال النتائج المتوقعة غزة
الستمرار إطالق الصواريخ من جانب حماس، والثاني، توجيه ضربٍة للمنظومة الدفاعّية لحركة 

 حماس، قبيل البدء بشّن االحتالل عملّية برّية، على حّد قوله.
اًل إّنه على الرغم من قيام االحتالل بحشد قوات كبيرة، بما في ذلك الدّبابات، إال أّنه وتابع الُمحلل قائ

من الُمالحظ أّن الدولة العبرّية ليست مسرعة في االنتقال من القصف الجوّي والمائّي إلى المرحلة 
لسياسّية من أجل البرّية، مشّدًدا على أّن هذا التأخير نابٌع في ما هو نابٌع من أجل منح االتصاالت ا

وقف إطالق النار بين الطرفين، فرصًة أخرى، ولكن في حال استنفاذ هذه الفرصة، أضاف، من 
الُممكن جًدا أْن يبدأ الجيش بعملية عسكرّية برّية، مع ذلك أشار إلى أّنه يوجد لدى القيادة السياسّية 

 ية برّية في القطاع. واألمنّية في تل أبيب توافق على أّنه ال ينبغي اإلسراع نحو عمل
 31/7/7131، رأي اليوم، لندن

 
 حققت الردع ومفاجآت حماس ُأحبطت جميعها  "إسرائيل"يدلين: يجب وقف العملية العسكري ة ألن   .41

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية السابق الجنرال في االحتياط  زهير أندراوس: - الناصرة 
هدف الردع وينبغي عرض وقف إطالق النار، فإذا ُرفض عاموس يدلين، إّنه تحقق حتى اآلن 

 تتحقق شرعية لمواصلة ضرب حماس، على حّد تعبيره.
وزعم يدلين أّن حماس فرضت مواجهة على إسرائيل خالفا إلرادتها، ولكن يحتمل أْن تكون ندمت 

رف الصامد( لم على ذلك منذ أالن، الفًتا إلى أّنه عندما انطلق الجيش اإلسرائيلّي إلى حملة )الج
 ُيطلع قادة الدولة الجمهور على أهدافها.
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وبرأيه فإّن التعريف المحتمل ألهداف الحملة يمكن أن يكون على النحو التالي، من السهل إلى 
 الثقيل: حماية سكان الدولة، خلق ردع، ضربة شديدة لقدرات حماس وانهيار حماس.

اتيجّي إلسرائيل كان خلق الردع، يبدو أنه تحقق )بكلفة وتابع قائاًل إّنه إذا فرضنا أّن الهدف اإلستر 
الحد األدنى(، وفي األيام القريبة القادمة سيكون من الصحيح وقف المعركة، على حّد تعبيره. وزاد 
قائاًل إّنه إذا ما رّدت حماس باإليجاب على عرض إسرائيلّي لوقف النار، بشروطنا، فهذا دليل على 

إذا كان الرد على العرض اإلسرائيلّي سلبًيا، فإّن الدولة العبرّية، زاد يدلين،  أنها ردعت بالفعل. أّما
ستمأل محزونات الشرعية بشكل يسمح لها بتوسيع مغزى أهداف الحملة ونطاقها، على حّد قوله. 
ام وتابع الجنرال اإلسرائيلّي قائاًل إّنه عندما ُفرضت على الدولة العبرّية بشكٍل مشابٍه الحرب في الع

، أْي العدوان على لبنان، قررت الحكومة ضرب حزب هللا بشّدة، لخلق أثر ردعي طويل، 1006
زاعًما أّن هذا القرار ُأسند بشرعّية دولّية واسعة تمتعت بها إسرائيل في األسبوع األّول للقتال. وفي 

بوع اأّلول، والذي نظرة إلى الوراء، أوضح يدلين، لو كانت إسرائيل أوقفت الجيش االحتالل بعد األس
دمرت فيه كما ُيذكر الصواريخ بعيدة المدى ومعظم حي الضاحية في بيروت، لكانت الحرب 

 اعتبرت، منذئذ، كنجاح كبير، على حّد زعمه.
أّما الوضع اليوم، أردف قائد شعبة االستخبارات العسكرّية اإلسرائيلّية السابق، حّيال حماس فهو 

بشرعية واسعة من الداخل ومن الخارج، ويدها هي العليا من الناحية  مشابه، فبينما تتمتع إسرائيل
 العسكرية، تلّقت حماس ضربات شديدة منذ بداية جولة القتال وفشلت تقريًبا في كل خطوة نفذتها.

ولفت إلى أّن كل )مفاجأتها( حتى اآلن أحبطت، وأّن سالح الجو يهاجم في غزة بقوة أكبر بألف 
جرة التي تطلقها حماس إلى إسرائيل. عالوة على ذلك، أوضح يدلين، إّن ضعف من المادة المتف

 .1041نطاق الهجمات اكبر بكثير من الهجمات في )عمود السحاب(، عام 
ومع ذلك، كلما طالت المعارك، تقع فيها أحداث قاسية وغير مرتقبة، ولهذا من الصحيح االكتفاء 

ا إلى أّنه في الوضع الحالي يتخذ الجهد العسكري بانجاز الردع، إذا كان هذا تحقق. وأشار أيضً 
لحماس صورة انعدام الوسيلة حيال القدرات الدفاعية والهجومية للجيش اإلسرائيلّي وبشكٍل خاٍص أمام 
النجاعة الدامغة لمنظومة القبة الحديدية، ومع ذلك تكفي إصابة واحدة لصاروخ بتجمع سكاني 

 إسرائيلّي لتغيير الصورة تماًما.
وأكّد على أّنه إذا رفضت حماس وقف النار أْو خرقته بعد وقت قصير، سيسهل األمر على إسرائيل 
توسيع أهداف الحملة، تعميق الضربة لحماس واستخدام المفاجأة وغيرها من القدرات التي نقصت 

نذ تغيير هذه المرة في سلة أدوات الجيش اإلسرائيلّي. وخُلص الجنرال اإلسرائيلّي إلى القول إّنه م
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سقاط اإلخوان المسلمين من الحكم بقيت حماس دون دعم مصرّي ووجدت نفسها  النظام في مصر وا 
عدًوا للحكم في القاهرة الذي يرى فيها تهديًدا مركزًيا، كما أّن معظم أنفاق التهريب على طول محور 

م معظم الصواريخ التي فيالدلفيا أغلقت، مما مّس بشدة بقدرات التسليح والتمويل لحماس، ومنذ اليو 
ُتطلق على إسرائيل مصدرها يعود إلى إنتاج غّزي محلّي. وعليه، إذا رفضت حماس وقف النار 
سيكون صحيًحا توجيه الجهد العسكري اإلسرائيلي إليجاد سبل إبداعية لضربة شديدة ومتواصلة 

ل هذه الخطوة بالضرورة بقدرات حماس، الحالية والمستقبلية )وليس فقط التأثير على نواياها(. ومث
 ستمدد فترة الهدوء المتوقعة بعد نهاية الحملة، على حّد قوله.

 31/7/7131، رأي اليوم، لندن
 
 لى تدمير حي الشجاعيةإ"معاريف": الجيش االسرائيلي يتطلع  .40

ادلى عدد من كبار المسؤولين في الجيش االسرائيلي امس االول، بعدة : القدس دوت كوم -تل ابيب 
حات داخلية اشاروا فيها الى ان المرحلة القادمة ستكون تحويل حي الشجاعية في قطاع غزة تصري

الى ما اصبح عليه حي الضاحية في بيروت بعد الهجوم على لبنان والذي اطلق عليه اسم حرب 
 لبنان الثانية.

معظم  وقالت صحيفة "معاريف" ان الجيش االسرائيلي حدد حي الشجاعية بالحي الذي تنطلق منه
استمرت هجمات المقاومة سيعمل على تدمير الحي من اساسه  إذاالقذائف على اسرائيل، وقرر بأنه 

وسيساويه مع االرض مثلما فعل بحي الضاحية في بيروت، معقل منظمة حزب هللا قبل ثمانية 
 اعوام.

 31/7/7131القدس،  القدس،
 
 على جوالنعلى سقوط قذيفة  اً رد   سورياً  عسكرياً  الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعاً  .42

أعلن الجيش اإلسرائيلي، أنه قصف موقعا عسكريا تابعا للنظام السوري بثالثة : )أ ف ب( -القدس 
 صواريخ، ردا على سقوط قذيفة صاروخية من سوريا على مرتفعات الجوالن.

ت على قذيفة صاروخية أطلقت من سوريا، مساء االحد، سقط"وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بأن 
 .4167السورية التي تحتل إسرائيل قطاعا منها منذ حرب  "مرتفعات الجوالن

 31/7/7131، رأي اليوم، لندن
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 لوقف إطالق النار نتنياهو " و"هآرتس" تدعوانأحرونوت "يديعوت .43
دعت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، اليوم االثنين، رئيس حكومة إسرائيل : 13عرب 

إلى وقف إطالق النار في قطاع غزة واالمتناع عن تصعيد القتال من خالل شن  بنيامين نتنياهو،
 عملية عسكرية برية في القطاع.

وكتب كبير المعلقين في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن "الحرب ليست بين األخيار 
نما بين شعبين يخ وضان واألشرار، بين شعب كله من الصالحين وشعب كله حيوانات بشرية، وا 

 صراع على الحياة والموت على قطعة أرض واحدة".
وأضاف برنياع أن "االعتراف بشرعية نضال الجانب اآلخر هي الخطوة األولى في الطريق إلى أية 
تسوية. بدورها دعت افتتاحية "هآرتس" حكومة إسرائيل إلى "المبادرة والبحث عن حلول سياسية تخدم 

إلعالن عن وقف إطالق نار لعدة ساعات سيخدم المصلحة مصالحها. وفي هذه المرحلة، حتى ا
 اإلسرائيلية وتعيد إلسرائيل شرعيتها الدولية التي أخذت تنفذ على خلفية صور القتلى في غزة".

 31/7/7131، 13عرب 
 
 من صواريخ حماس خوفاً  "إسرائيل"السياح يغادرون يديعوت أحرونوت:  .44

العبرية، أنه جرى إلغاء آالف رحالت  وت أحرونوتديعيكشفت صحيفة : محمد خبيصة - رام هللا
الطيران باتجاه إسرائيل خالل اليومين الماضيين، فيما بدأ اآلالف منهم ممن كانوا يقضون اجازة 

 الصيف في إسرائيل، بمغادرة البالد هربا من األوضاع األمنية المتدهورة.
المباني والمرافق العامة، بل إنها  وقالت الصحيفة، إن سقوط الصواريخ على إسرائيل لم يضر فقط

ألف سائح قاموا  80انسحبت على حركة السياحة، ويبدو أنها ضربت الموسم الحالي، فإن أكثر من 
بتقصير موعد رحلة اإلياب، إلى أقرب رحلة مغادرة، خوفا من تصعيد كبير يؤدي إلى إغالق مطار 

 بن جوريون أكبر المطارات اإلسرائيلية.
ادرة عن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي الشهر الماضي، فإن عدد السياح وبحسب أرقام ص

? يأتون إلى إسرائيل خالل الشهور بين 60مليون سائح، منهم نحو  8.2سنويًا إلى إسرائيل يبلغ 
 يونيو/ حزيران وحتى أغسطس/آب من كل عام.

 33/7/7131، رأي اليوم، لندن
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منــزاًل مــدمرًا فــي غــزة منــذ بــدء  3137غــارة و 1133و جريحــاً  3771و شــهيداً  371معطيــات:  .45
 العدوان
ارتفعت حصيلة الشهداء جراء من غزة،  ،31/7/7131 لإلعالم، الفلسطينية الرأي وكالةذكرت 

( شهيدًا من 478العدوان "اإلسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، إلى )
صابة )أطفال وسناء وكبار سن،  وذلك حسب ما أعلن الناطق باسم  ( آخرين بجراح مختلفة.4170وا 

 وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. أشرف القدرة.
إحصائية مبدأية ، 31/7/7131، جنيف من، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانونشر 

 لحصيلة الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة المحاصر حتى ليل يومه السادس.
القوات اإلسرائيلية مع استمرار الهجوم تواصل استهداف عائالٍت بأكملها،  وبّين المرصد أنّ 

 86ومؤسسات مدنية، وهو األمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بتسعة وثالثين منشأة تعليمية بينها 
 مدرسة وثالث مؤسسات تعليم عالي. 

هجمة  876مات منها هج 607كما بلغ عدد الهجمات التي نفذتها القوات اإلسرائيلية يوم األحد 
قذيفة بالمدفعية، األمر الذي يرفع عدد الهجمات  17قذيفة من سالح البحرية، و 481صاروخية و

هجوما  4130هجمة، منها  8033التي نفذها جيش االحتالل منذ بدء هجومه على غزة إلى 
 قذيفة مدفعية. 243قذيفة من البحرية،  210صاروخيا، 

أخرى  113منزاًل منها دمرت بشكل كامل، و 10منزاًل،  163حد ُدّمر وذكرت اإلحصائية أّنه يوم األ
منها  146، 4241دمرت بشكل جزئي، وبذلك ترتفع حصيلة البيوت المهدمة منذ بدأ الهجمة الى 

 بشكل جزئي. 4116بشكل كلي و
جزئي،  كما أشار المرصد إلى استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية يوم األحد لمسجدين دمرا بشكل

 .ليرتفع عدد المساجد المستهدفة منذ بدء الهجوم الى واحد وعشرين مسجدا
 
 دوليًا بعدوانه على غزةيستخدم أسلحة محرمة  االحتاللالصحة: وزارة  .46

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استخدام االحتالل "اإلسرائيلي" لقذائف : عبد هللا كرسوع - غزة
 ر البر والبحر خالل عدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة.وأسلحة متنوعة ومحرمة دوليًا عب

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش خالل مؤتمر صحفي، إن األطقم الطبية العاملة وجدت تهتك 
في أجساد الجرحى والشهداء بشكل يتطابق مع استخدام أسلحة "الدايم" المحظورة دوليًا، باإلضافة 

 حربية مختلفة اإلطالق.إلى القذائف والصواريخ ال
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من الشهداء من النساء واألطفال، ونسبة اإلصابات من األطفال والنساء مثلت  %10وأشار أن 
61%. 

، في حين أن نسبة األطفال بلغت %43وأوضح أبو الريش أن نسبة الشهداء من اإلناث مثلت 
 .%14بلغتل ونسبة اإلصابات من األطفا %80، وأن نسبة اإلصابات من النساء بلغت 41%

حاالت  6حالة إلى مصر و 41حالة لتلقي العالج في الخارج منها  12وأشار إلى أنه تم تحويل 
 .لألردن في حين أن هناك عدد كبير لم يتم تحويله نظرًا للحفاظ على حياتهم نتيجة خطورة حالتهم

31/7/7131وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة،   
 
 وسط تهديد إسرائيلي بالتصعيد غزة شمال قطاع فلسطيني آالف شرةعأكثر من  نزوحاألونروا:  .47

، بيوتهم في شمال قطاع غزة ولجؤوا الى االقامة أمسترك االف المواطنين  وكاالت: ،فايز أبوعون
في مدارس وكالة الغوث الدولية بعد ليلة من الغارات االسرائيلية المكثفة وتحذير اسرائيلي لهم 

وفي الوقت نفسه لم تتوقف الغارات  ،ت بتكثيف العدوان وبشن هجوم بريبالمغادرة وسط تهديدا
عشرات الصواريخ من  إطالقاالسرائيلية عن حصد ارواح عشرات المواطنين، في حين تواصل 

 القطاع نحو اماكن مختلفة في اسرائيل.
مع اسرائيل  والقى الطيران االسرائيلي منشورات على شمال القطاع في منطقة غير بعيدة عن الحدود

 مطالبا السكان المدنيين بترك منازلهم قبل الظهر للتوجه الى الجنوب.
للصحافيين بان االالف من النازحين في غزة  مدير عمليات االونروا روبيرت تيرنر أكدومن ناحيته، 

 بالفعل ذهبوا الى مدارس االونروا.
ن "فتحنا عشرة مدارس الستقبال ومساء االحد، قال المتحدث باسم االونروا كريس غونيس في بيا

 االف شخص اليوم والعدد في ازدياد". 40من  أكثرالفارين من القصف. لجأ الينا 
31/7/7131األيام، رام هللا،   

 
 دقيقة 11 لمدة تركه ينزفبعد  السموع بالخليلبلدة  فيشهيد برصاص االحتالل  .48

صباح االثنين خالل مواجهات مع  عاما(14استشهد الشاب منير احمد حمدان البدارين ): الخليل
 قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
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وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في بيان له إن 
صابة  مواجهات اندلعت صباح اليوم في منطقة السيميا ببلدة السموع أسفرت عن استشهاد البدارين وا 

 عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وباالختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.
دقيقة  10وأشار إلى أن قوات االحتالل منعت اسعاف البدارين عقب اصابته وتركته ينزف لمدة 

 تقريًبا.
31/7/7131وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 إصابات واعتقاالت خالل اقتحام االحتالل للمسجد األقصى "عمارة األقصى": .49

إن مواجهات  48/7/1041قالت مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات في بيان لها صباح األحد 
عنيفة اندلعت صباح اليوم األحد في المسجد االقصى بعد أن اقتحمته قوات االحتالل بأعداد كبيرة 

خرا فيما حاولت اقتحام المسجد  ،جهم الى صحن قبة الصخرةباكرا وقامت بإخالئه من المصلين وا 
ما  المطاطي،مستخدمة قنابل الغاز والصوت والرصاص  داخله،القبلي إلخراج المصلين والمعتكفين 

 أدى الى وقوع إصابات بين صفوف المحتجزين.
سجد وفي خالل المواجهات العنيفة داخل أسوار المسجد األقصى اقتحم ستة مستوطنين باحات الم

ومن ثم  "مسار الهروب" تحت حماية شرطة االحتالل وقاموا بجولة سريعة فيه عبر ما بات يسمى
 المنفذ الوحيد للمقتحمين اليهود. ،أغلق بعدها باب المغاربة

وخالل المواجهات وقعت أكثر من عشر إصابات ما بين طفيفة ومتوسطة حيث سجلت إصابات 
فيما تم اعتقال ثالثة  ،ستدعى البعض تلقي العالجبالرصاص المطاطي وحاالت اختناق ما ا
 أشخاص أحدهم طالب من مصاطب العلم.

31/7/7131مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 المســجد يســتغلون الحــرب علــى غــزة لتنفيــذ مــآربهم فــي المســتوطنون ":اإلســالمية المســيحية" .51

 األقصى
في  ة المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د.حنا عيسى،قال األمين العام للهيئة اإلسالمي :رام هللا

مرات منذ بداية الشهر الحالي،  عشراألقصى المسجد تصريح صحافي، أن قوات االحتالل اقتحمت 
وأحيانًا بمعدل مرتين يوميًا من مجموعات استيطانية بقيادة المتطرف يهودا غليك، وضمن ما يعرف 

 االحتالل.من ي"، وبحراسة مشددة من قبل وحدة خاصة بـ "جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكر 
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وأشار إلى أن سلطات االحتالل والمستوطنين، يستغلون انشغال المواطنين باألحداث التي تجري في 
غزة، لتنفيذ اقتحامات شبه يومية للمسجد األقصى، في محاولة يائسة منهم إلثبات وجود الطابع 

جديد ثانيًا لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، لتحقيق أهدافهم الرامية الى  اليهودي داخله أواًل، وفرض أمر واقع
 بناء الهيكل المزعوم على أنقاض "األقصى".

31/7/7131األيام، رام هللا،   
 
 على الدعم اإلماراتي للشعب الفلسطيني يثني عكرمة صبريالشيخ  .50

مام المسجد األقصد.أكد الشيخ : سامي عبد الرؤوف ى، رئيس الهيئة عكرمة صبري خطيب وا 
اإلسالمية العليا بالقدس، أن دعم دولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا للقضية الفلسطينية 

، ويمتد منذ عهد الشيخ زايد، واستمر في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس «كبير ومتميز»
 .الدولة

ته لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على هامش زيار « االتحاد»وقال صبري في تصريحات خاصة لـ
إن قيادة دولة اإلمارات تدعم وتؤيد القضية الفلسطينية، ونحن نرى هذا الدعم جليًا في توجيهات 

مليون درهم كمساعدات إنسانية عاجلة لدعم صمود شعبنا  411رئيس الدولة، بتخصيص 
 الفلسطيني. 

31/7/7131االتحاد، أبو ظبي،   
 
 3131في الضفة إلى  منذ بدء الحملة اإلسرائيلية المعتقلينع عدد افارتنادي األسير:  .52

اعتقلت سلطات االحتالل فجر أمس األحد، سبعة مواطنين من محافظة : فادي أبو سعدى -رام هللا 
اإلسرائيلية  معتقال منذ بداية الحملة 4048وبذلك يرتفع عدد المعتقلين  جنين، والخليل، والقدس،

 طنين الثالثة.عقب اختطاف المستو 
(، وبيت 441(، ونابلس )410( معتقاًل، والقدس )111وبذلك يكون عدد معتقلين محافظة الخليل )

(، ومحافظات 10(، وقلقيلية )82(، وطولكرم )70(، وجنين )76(، ورام هللا والبيرة )400لحم )
 (.18طوباس وسلفيت وأريحا )

31/7/7131القدس العربي، لندن،   
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 طبية من "األطباء العرب" لغزة عداتمساوصول قافلة  .53
وصلت إلى قطاع غزة المحاصر قافلة مساعدات طبية أرسلها اتحاد األطباء العرب في مصر عبر 

 معبر رفح. وهذه هي القافلة الطبية األولى التي تسمح السلطات المصرية بإدخالها إلى القطاع.
لقافلة عبارة عن ثالث شاحنات من وقال مدير مكتب االتحاد في غزة د. محمود أبو دراز إن ا

نه يتم التحضير الستقبال أطباء مصريين ذوي تخصصات نادرة  المحاليل والمستهلكات الطبية، وا 
 تطوعوا بمساعدة أهالي غزة، وسيصلون إلى القطاع خالل اليومين القادمين.

دخال وكانت مصر أغلقت الجمعة معبر رفح الحدودي بعد يوم من فتحه لخروج المصابين و  ا 
مساعدات إلى غزة، في حين يتواصل العدوان اإلسرائيلي على القطاع الذي أسفر حتى اآلن عن 

 نحو مائتي شهيد ومئات الجرحى.
31/7/7131الجزيرة نت، الدوحة،   

 
صــابة عــدد مــن اتحــاد الكــرة الفلســطيني .54 : العــدوان علــى غــزة أدى لتــدمير المالعــب واستشــهاد وا 

 الرياضيين
قال اتحاد الكرة الفلسطيني إن العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على : شهراويأحمد الم -القدس 

األراضي الفلسطينية، أدى إلى تدمير ملعب وناديين، أحدهما خاص بالمعاقين الرياضيين بخسارة 
صابة العديد من الالعبين واإلداريين بجراح بين حرجة  110تقدر بأكثر من  ألف دوالر، واستشهاد وا 
لحاق الضرر فيها.ومتوسطة، وا  ستهداف منازل العشرات منهم، وا 

وذكر االتحاد أن العدوان غير المسبوق أدى الستشهاد مدافع فريق كرة القدم بنادي جباليا بشار 
صابة عداء نادي الزيتون خالد أبو مراحيل  أحمد، والعب المنتخب الوطني للجمباز إياد ياسين، وا 

صيرات أحد أندية الممتازة ومقر نادي شباب المغازي، ونادي الخطرة، كما طال االستهداف ملعب الن
 البسمة.

واللجنة « الفيفا»وأدان االتحاد االستهداف المتعمد للمؤسسات الرياضية والرياضيين، وطالب 
األولمبيـة واتـحادات الـكرة في العالم التدخـل لوقــف العـدوان وتجنيـب الرياضة والرياضيين االعتداءات 

 . المستمرة
31/7/7131االتحاد، أبو ظبي،   
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 االحتالل يستهدف آبار المياه خالل عدوانه على غزة .55
غزة: أكدت بلدية غزة أن االحتالل اإٍلسرائيلي عمد الى استهداف مصادر الحياة لمواطني قطاع غزة 

آخر بشكل جزئي، باإلضافة إلى تضرر  4100منزاًل بشكل كلي، و 410عبر تدمير أكثر من 
 التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي والطرقات خالل العدوان المتواصل.البنية 

رئيس بلدية غزة نزار حجازي خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في مجمع الشفاء  بأعمالوقال القائم 
الطبي "منذ بداية العدوان بدأت طائرات االحتالل باستهداف موظفي البلديات أثناء تأدية عملهم 

دف تعطيل عملهم، وفي ذات الوقت عمد االحتالل الستهداف آبار المياه، بشكل متعمد استه
 ومحطات معالجة المياه العادمة ما شّكل جريمة حرب متكاملة األركان".

وأشار حجازي إلى أن االحتالل استهدف أحد آبار المياه غرب مدنية غزة وأخر في حي الزيتون 
ذية لمدينة غزة، وعدد من محطات الصرف شرقها، فيما دّمر أكثر من خمسة خطوط مياه مغ

 الصحي، معتبرًا أن ذلك سياسية متعمدة تخالف كل األعراف الدولية.
31/7/7131األيام، رام هللا،   

 
أوبئــة حــدث غــرق أحيــاء بأكملهــا مــا قــد يُ ي قــدتوقــف خــدمات الصــرف الصــحي تحــذر: بلديــة رفــح  .56
 المدينةب

، عن وقف كافة الخدمات األساسية التي غزة في قطاع محمد الجمل: أعلنت بلدية رفح -رفح 
تقدمها للمواطنين بما فيها توزيع المياه، وتشغيل اآلبار ومحطات الصرف الصحي، وخدمة النظافة 
في كافة المناطق التابعة لبلدية رفح، وذلك بعد تعرض مركبة تابعة لها، لقصف إسرائيلي من طائرة 

 اوي بصورة بالغة الخطورة.استطالع، تسبب في إصابة سائقها زياد الش
ت بلدية رفح في بيان صحافي أمس: " في ظل استمرار العدوان على أبناء الشعب ر وأصد

 المدنيينوتجاوزه جميع األعراف والقوانين واالتفاقيات الدولية، التي تنص على حماية  ،الفلسطيني
حتالل على استهداف وقت الحرب، وتأمين االحتياجات األساسية للمواطنين، أقدمت طائرات اال

 طواقم بلدية رفح العاملة على األرض، والتي تقدم الخدمات األساسية للمواطنين من أبناء المحافظة.
كما أن توقف خدمات الصرف الصحي قد تهدد بغرق أحياء بأكملها بمياه الصرف وأضافت: "

 ."الصحي ما قد يحدث مكرهة صحية وأوبئة في المدينة
31/7/7131األيام، رام هلل،   
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 االحتالل ومستوطنوه يحرقون عشرات أشجار الزيتون شمال الضفة  .57
أقدمت مجموعة من جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنين يهود، الليلة الماضية، على نابلس: 

حرق وتدمير عشرات أشجار الزيتون المثمرة في أراٍض زراعية مملوكة لمواطنين فلسطينيين في 
 ن شمال الضفة الغربية المحتلة.مدينتي نابلس وجني

وقالت مصادر فلسطينية أن المستوطنين وقوات االحتالل أضرموا النار في أراضي المواطنين 
الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس، وفي أرٍض مزروعة بأشجار الزيتون واقعة قرب قرية برطعة 

حتالل قاموا بإلقاء إطارات الشرقية جنوب جنين، وذكرت مصادر محلية في قرية برطعة، أن جنود اال
مشتعلة داخل بساتين للزيتون في البلدة، مّما أدى الشتعال النار في أشجار الزيتون وتضّرر عدد 

 كبير منها.
31/7/7131قدس برس،   

 
 وقفة أمام الجامعة العربية ضد العدوان على غزة ينظمونطلبة فلسطين في مصر  .58

معات والمعاهد المصرية، وبمشاركة عدد كبير من كافة الجا أعلن طلبة فلسطين في: القاهرة
 والمنظمات الحقوقية واألحزاب المصرية، عن تنظيم وقفة تضامنية أمام جامعة الدول االتحادات

قطاع غزة والتي  العربية للتعبير عن رفضهم للحرب والعدوان المستمر ضد المدنيين العزل في
 .ترتكبها دولة االحتالل

كافة الشرفاء واألحرار للمشاركة  بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، طلبة فلسطين في ودعا
مساء "في هذه الوقفة التي تعبر عن تضامنهم ووقوفهم إلى  ( في الساعة التاسعة7|48يوم األحد )

 .شعبهم الذي يتعرض ألبشع الجرائم على يد االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة جانب أهلهم وأبناء
31/7/7131قدس برس،   

 
 على غزة اإلسرائيلي للعدوان استنكاراً  الفلسطينية والرابطة البرلمانية القدس للجنة السويدبتظاهرة  .59

نظمت لجنة القدس البرلمانية والرابطة الفلسطينية والمجموعة السويدية، أول من أمس،  :رام هللا
رك فيها العديد من ممثلي تظاهرة في ساحة ميدبورياربالتسن وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، شا

األحزاب السويدية والمنظمات السويدية الحقوقية والمجتمع المدني، والمئات من أبناء الجالية 
الفلسطينية وحركات التضامن والكثير من السويديين الذي يناصرون قضية الفلسطينية، وذلك 

على قطاع غزة، الذي  استنكارًا للعدوان اإلسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة
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يتعرض لحرب إسرائيلية بشعة راح ضحيتها حتى اآلن المئات من األطفال والنساء والشيوخ بين 
 شهيد وجريح.

وطالب رئيس لجنة القدس البرلمانية السويدية، فيكتور سماعنة، في كلمة له خالل التظاهرة، بسحب 
يليين الملطخة أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني السفير السويدي من إسرائيل، وتقديم كل القادة اإلسرائ

 .ووقف العدوان بشكل عاجل إلى محكمة الجنايات الدولية
31/7/7131األيام، رام هللا،   

 
 بوقفة احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية في بوغوتاالجالية الفلسطينية في كولومبيا تقوم  .61

عربية وممثلي منظمات وأحزاب كولومبية بوقفة قام المئات من أفراد الجالية الفلسطينية وال: وفا
احتجاجية أمام السفارة اإلسرائيلية في بوغوتا رافعين العلم الفلسطيني وملصقات ويافطات تندد 
بالعدوان اإلجرامي على الشعب الفلسطيني وهتفوا بالحرية لفلسطين والخزي والعار لدولة االرهاب 

 االسرائيلية.
وطالب المحتجون إسرائيل بوقف عدوانها الوحشي، منددين بالصمت الدولي وبضعف االمم المتحدة 

 وخاصة مجلس االمن الدولي غير القادر على اصدار قرارات فورية لوقف هذا العدوان الوحشي.
حرب يال الكندية في مقاطعة الكيبيك، مسيرة حاشدة بعنوان: "أوقفوا ال وانطلقت من قلب مدينة مونتر

 على غزة"، تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا.
وندد المشاركون في كلماتهم بالحرب الهمجية على أبناء شعبنا في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة 

 بشكل خاص الذي يتعرض لعدوان وحشي إسرائيلي في ظل صمت دولي مريب.
31/7/7131الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الرئيس مرسي يهتف "لبيك يا غزة" من داخل القفص خالل محاكمته .60

محمد جمعة: استكملت محكمة جنايات القاهرة، األحد، االستماع إلى شهود اإلثبات في محاكمة 
آخرين من أعضاء مكتب  411الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة اإلخوان محمد بديع، و

لي للجماعة، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب هللا اللبناني في اإلرشاد والتنظيم الدو 
أغسطس الستكمال  43يناير. وتأجلت القضية إلى جلسة  12، أثناء ثورة «اقتحام السجون»قضية 

 سماع شهود اإلثبات.
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وطلب المحامي محمد الدمياطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين أن تثبت المحكمة 
هيئة الدفاع تدين ما يحدث على الساحة السياسية اآلن على حدود مصر »لستها بأن بمحضر ج

الشهداء »فتدخل مرسي في الحديث قائاًل: « الشرقية من اعتداء الكيان الصهيوني الغاشم على غزة
، فاعترض رئيس المحكمة على «لبيك يا غزة لبيك»، ثم ظل يردد: «حتى فجر اليوم 461بلغوا 

والمتهمين فيما ليس له عالقة بالقضية، مؤكًدا أنه لن يسمح بالكالم في السياسة، ولن حديث الدفاع 
 يسمح باإلساءة لمصر.
مرسي هو رئيس الجمهورية ومن حقه إبداء رأيه فيما يجرى على الساحة »فأصر الدفاع على أن 

 «.سوف نثبته في محضر الجلسة للتاريخ»فعلق القاضي ساخًرا: « السياسية
 31/7/7131مصر،  الشروق،

 
 السيسي: انشغالنا بالداخل ال يبعدنا عن القضية الفلسطينية .62

وكاالت: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية تحتل مكانتها  –القاهرة 
 التقليدية في السياسة الخارجية المصرية.

مم المتحدة بان كي مون، أمس: إن وقال الرئيس السيسي، خالل اتصال هاتفي من األمين العام لأل
انشغالنا بالداخل المصري لن يثني من عزمنا للسعي نحو التوصل إلى تسوية عادلة لتلك القضية، 
حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضي الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 4167حزيران عام
 31/7/7131، جدة، عكاظ

 
 الناطق باسم الخارجية المصرية يهاجم حماس بسبب انتقاداتها .63

قدس برس: هاجم السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حركة المقاومة  -القاهرة 
اإلسالمية "حماس" بعد انتقادهم لمصر، لعدم فتح معبر رفح، وقولهم إنه جاء لـ "استقبال المصابين 

 الجثث فقط، دون فتحه لحماية األحياء". و 
وقال عبد العاطي، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" المصرية، إن "الرد بسيط جدا.. مصر 
هي الدولة الوحيدة التي تقف دائما جانب الشعب الفلسطيني، فهناك دول ذات أجندات خاصة تطلق 

 ".تصريحات رنانة دون أن تقوم بأي خطوة على األرض
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وتساءل "لماذا ال يتحرك المجتمع الدولي من أجل مئات الشهداء الفلسطينيين، قطاع غزة.. قانونيا ال 
يزال تحت االحتالل اإلسرائيلي باعتبار أنها تسيطر على المجال الجوي". معتبرا أن مصر "تقوم بكل 

 ني".التزاماتها التاريخية، ليس لحماية فصيل بعينة ولكن لحماية الشعب الفلسطي
 31/7/7131قدس برس، 

 
 متحدث باسم "الحرية والعدالة": النظام المصري متحالف مع "إسرائيل" للقضاء على حماس .64

عبد الرحمن أبو الغيط: أكد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أحمد رامي أن الموقف  -القاهرة 
نما هناك توز  يع أدوار، فهناك تصريحات الرسمي المصري ليس متناقضا تجاه العدوان على غزة، وا 

موجهة للشعب المصري لذّر الرماد في العيون، وتصريحات أخرى للخارج تعبر عن حقيقة الموقف 
 المصري بعيدا عن اإلعالم المحلي.

النظام الحالي متحالف مع إسرائيل من أجل القضاء على  -في تصريحات للجزيرة نت-وأضاف 
اعة اإلخوان المسلمين، منتقدا منع النظام المصري عدة حركة حماس التي ينظر إليها كجزء من جم

 أطقم طبية من التوجه إلى غزة لسد العجز الذي تواجهه مستشفياتها في ظل ارتفاع أعداد المصابين.
وأضاف أن مصر دولة محورية في المنطقة وليست جمعية خيرية، وال يمكن أن يقتصر دورها على 

صدار ب  يانات صحفية تطالب الطرفين بوقف إطالق النار.إرسال أكفان لشهداء غزة، وا 
 31/7/7131الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 حمدين صباحي: العدوان على غزة هدفه األساسي إفشال المصالحة الفلسطينية .65

حسن شاهين: التقى مؤسس التيار الشعبي والمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية  -القاهرة 
لفلسطيني الجديد بالقاهرة، جمال الشوبكي، مساء السبت، الماضية، حمدين صباحي، السفير ا

إلعالن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمة الصهيونية المسعورة التي 
 يتعرض لها قطاع غزة".

وأجرى صباحي خالل اللقاء اتصااًل هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد خالله على أن 
سطينية ستظل قضية العرب المركزية، وبوصلة النضال العربي في مواجهة االحتالل القضية الفل

 اإلسرائيلي حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وا عالن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
، بحسب بيان للتيار الشعبي، صدر أمس، ثقته بأن العدوان اإلسرائيلي الهمجي «صباحي»وأكد 

ع غزة هدفه الرئيسي إفشال المصالحة الفلسطينية التي أنجزت مؤخرًا، داعيًا الرئيس عباس على قطا
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للحرص على استمرار العمل باتفاق المصالحة واالنضواء تحت راية واحدة للمقاومة حتى استعادة 
 كامل الحق الفلسطيني بعودة الالجئين.

 31/7/7131المستقبل، بيروت، 
 
 المعتمرين وعودة العالقينمصر تفتح معبر رفح لسفر  .66

قدس برس: أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة عن فتح معبر رفح البري لمدة ثالثة أيام  –القاهرة 
قطاع غزة،  معتمري( حتى الثالثاء المقبل، لسفر الفوج الثالث عشر من 48/7بدءا من األحد )

 القادمين إلى غزة.  وعودة معتمري الفوج الثاني عشر والعالقين في الجانب المصري
وأوضحت السفارة الفلسطينية في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أنه بذلك يختتم سفر 
آخر أفواج المعتمرين المغادرين من قطاع غزة، وذلك وفق اتفاق أبرم بين وزارة األوقاف والشؤون 

البري مرتين شهريا الدينية الفلسطينية مع السلطات المصرية، والتي اقتضت فتح معبر رفح 
 للمعتمرين بدءا من نهاية العام الماضي واستمرت حتى شهر رمضان الجاري

 31/7/7131قدس برس، 
 
 السلطات المصرية تحبط محاولة إطالق صاروخين باتجاه "إسرائيل" من رفح .67

أ ش أ: أحبطت السلطات المصرية، مساء )األحد(، محاولة إطالق صاروخين من رفح  -رفح 
سرائيل.  ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية "أ ش أ"، عن مصادر أمنية، أن األجهزة باتجاه إ

األمنية المصرية ضبطت صاروخين تم نصبهما في أرض زراعية، شمال غرب منطقة الماسورة، في 
 رفح، على الحدود المصرية، استعدادًا إلطالقهما باتجاه إسرائيل.

كانا مثبتين على قاعدتيهما، وجاهزين لالنطالق، من قبل وأوضحت المصادر أن الصاروخين "
بعض الجماعات المسلحة، وقد أمكن مصادرتهما ومنعهما من االنطالق، ولم ينتج عن ذلك أية 

 خسائر أو إصابات".
 31/7/7131الحياة، لندن، 
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 تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي في قضية اقتحام السجون .68

لت محكمة مصرية، أمس األحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، سيد فتحي: أجّ  –القاهرة 
، إلى جلسة 1044يناير/ كانون الثاني  12، إبان ثورة «اقتحام السجون»آخرين في قضية  480و

 أغسطس/ آب المقبل، بحســــب مصادر قضائية. 43
قي القاهرة، قررت تأجيل وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شر 

 أغسطس/ آب المقبل، لسماع باقي أقوال شهود اإلثبات. 43القضية إلى 
واستمعت المحكمة إلى الضابط أحمد جالل الدين توفيق الذي كان يعمل وقت األحداث ضابطا 

 11بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون أبو زعبل )شمال القاهرة(، الذي قال انه في 
، فوجئنا بهجوم مسلح من بعض األعراب الملثمين )قالت مصادر عدة 1044يناير/ كانون الثاني 

صابات في  في التحقيقات إنها عناصر من حماس( ونتج عن ذلك هروب جميع المساجين ووفيات وا 
 صفوف المجندين.

من حواراتهم مع  عقب عودة المجندين، ومن خالل مناقشتنا معهم، قالوا لنا انهم استشفوا»وأضاف: 
 «.المقتحمين أن المهاجمين يتحدثون بلهجة عربية فعلمت أنهم من حركة حماس

وانتقد فريق الدفاع في بداية الجلسة، ما أسموها خدعة تسلل عناصر حماس لمصر، معربا عن 
رفضه القصف االسرائيلي )الحالي( على قطاع غزة، معلنا تحيته لصمود الشعب الفلسطيني وحركة 

 وكتائب عز الدين القسام الذين أثبتوا أنهم الدرع الواقي لالمة العربية، بحسب قولهم. حماس
، وهو ما «ندين الموقف المصري المتخاذل»في الوقت الذي قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع: 

 رفض ان يثبته القاضي في محضر الجلسة.
محبوسون احتياطيا(، بتهمة  16و هاربون 402متهما، ) 484ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 

 12ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة  8سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف  44اقتحام 
 .1044يناير/ كانون الثاني 

 31/7/7131القدس العربي، لندن، 
 
 قوى سياسية مصرية تنظم قوافل إغاثية لغزة تحت شعار "قادمون يا غزة" .69

للجنة الشعبية لدعم االنتفاضة الفلسطينية عن تنظيم وقفة صامتة أمام مقر أعلن عدد من األحزاب وا
نقابة الصحفيين، اليوم، وتنظيم قوافل إغاثة لغزة تحت شعار "قادمون يا غزة"، ودعت األحزاب، في 
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بيان أصدرته، أمس، لعقد مؤتمر صحفي في الواحدة بعد ظهر اليوم في مقر حزب الدستور، مؤكدًا 
ي المؤتمر عن ميعاد ومكان لمؤتمر جماهيري إلعالن موقفها تجاه العدوان اإلسرائيلي أنه سيعلن ف

 على غزة ودعم الشعب المصري الكامل للشعب الفلسطيني.
وطالب البيان رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بتبني موقف يعبر بصدق عن نبض الشعب 

ح معبر رفح، ليس فقط بمناسبة هذا العدوان، المصري تجاه أشقائه الفلسطينيين، كما ندعوهم إلى فت
 ولكن بشكل دائم.

كما أعلنت عن فتح مقارها لتلقى تبرعات الشعب المصري ألشقائه الفلسطينيين ومشاركتها في القافلة 
 التي ستنطلق في بدايات األسبوع القادم، وفى الوفد الشعبي المرافق لها.

والحزب المصري  -تحت التأسيس -والعيش والحرية وقع على البيان أحزاب مصر القوية والدستور
الديمقراطي االجتماعي ومصر الحرية وجبهة طريق الثورة )ثوار( التيار الشعبي، حزب الكرامة، 

 حزب التحالف الشعبي االشتراكي.
 31/7/7131المصري اليوم، القاهرة، 

 
 مظاهرة لصحفيين مصريين في القاهرة تنديدًا بالعدوان على غزة .71

نقال عن وكاالت، أن حوالي مائة من الصحفيين  31/7/1041الجزيرة. نت، الدوحة،  نشرت
والنشطاء السياسيين تظاهروا مساء األحد في القاهرة تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي المستمر ضد قطاع 

فلسطينيا وجرح أكثر من  460غزة لليوم السابع، والذي أسفر حتى اآلن عن استشهاد أكثر من 
 ألف.

نطلقت المظاهرة من أمام نقابة الصحافيين ثم سار المشاركون في وسط القاهرة وحيوا "المقاومة وا
 الفلسطينية"، وأدانوا الموقف المصري من العدوان على غزة.

وقام المتظاهرون بإحراق العلم اإلسرائيلي، ورددوا هتافات تندد بالعدوان على غزة، وتطالب 
لوقف العدوان. وكان من بين الشخصيات التي شاركت في المظاهرة الحكومات العربية باتخاذ موقف 

الناشط السياسي عمرو حمزاوي وزوجته الفنانة بسمة والمرشح الرئاسي السابق خالد علي وخالد 
 داود.

أن المظاهرة بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء  31/7/7131رأي اليوم، لندن، وذكرت 
ئة والستين. ثم وضع المتظاهرون علما إسرائيليا كبيرا تحت أقدامهم، ثم بدأوا غزة الذين تجاوزا الما

 في حرقه مرددين هتافات مدوية مثل: "بنعاديك يا إسرائيل.. بنعاديك جيل ورا جيل". 
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 نقابات ومنظمات مصرية تطالب بطرد السفير اإلسرائيلي من القاهرة .70

مهنية والمنظمات الحقوقية المصرية بطرد سفير الكيان "الخليج": طالب عدد من النقابات ال -القاهرة 
"اإلسرائيلي" بالقاهرة وغلق سفارته، ومطالبة الدول العربية بعقد مؤتمر طوارئ لصدور قرارات قوية 

 منها قطع العالقات العربية مع "إسرائيل".
قطاع غزة، وأكدت تلك النقابات والمنظمات، في بيان أمس األحد، ضرورة تنظيم قوافل عاجلة ل

صدار قرار بعقد المؤتمر العاجل باتخاذ  وناشدوا الرئيس محمود عباس التوقيع على اتفاقية روما، وا 
قرار عربي موحد من مجلس األمن بوقف االعتداء "اإلسرائيلي" على فلسطين، فيما قررت النقابات 

الحقوقية، ورصد جرائم تشكيل غرفة عمليات من نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب والمنظمات 
يفاد بعثة تقصي حقائق لغزة لرصد جرائم  الحرب التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وا 

 الحرب.
 31/7/7131الخليج، الشارقة، 

 
 حزب الجيل: مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية بالرغم من عداء حماس .72

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل القريب من السلطة الحالية عبد الرحمن أبو الغيط: أكد  -القاهرة 
أن "الموقف المصري واضح أنه منحاز للجانب الفلسطيني، على الرغم من محاوالت حركة حماس 

 لجّر مصر إلى حرب مع إسرائيل إلضعاف الجبهة الداخلية المصرية". 
ل لوقف إطالق النار، أن مصر تسعى منذ اليوم األو  -في تصريحات صحفية-وأضاف الشهابي 

لكنها تواجه عنادا من الطرفين، كما قامت بفتح معبر رفح الستقبال الجرحى، وأرسلت مساعدات 
 غذائية وطبية إلى القطاع، رغم الظروف االقتصادية التي تمر بها مصر.

وتابع أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه العدوان 
ائيلي بالرغم من عداء حماس للجيش المصري، ودعمها جماعة اإلخوان المسلمين في تنفيذ اإلسر 

 مخططاتها "اإلرهابية".
 31/7/7131الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 باحث مصري: النظام المصري يخشى من الوقوع في مأزق إذا انتصرت حماس في غزة .73

ي محمد محسن أبو النور أن النظام المصري عبد الرحمن أبو الغيط: أكد الباحث السياس -القاهرة 
الحالي وجد نفسه في مأزق كبير، فأي مكسب سياسي أو عسكري يمكن أن تحققه كتائب المقاومة 
التابعة لحماس ستخصم من رصيده في معادلة العالقات المتأزمة بين السلطة من جهة، وبين 

 ا من جهة ثانية.جماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس كرافد مهم من روافده
أن التضارب والخلط بين ما يجري في غزة والشأن الداخلي  -تصريح للجزيرة نت-وأضاف في 

المصري واضح جدا في تصريحات المسؤولين المصريين، مشددا على أن اإلدارة المصرية انتظرت 
 حتى ترى من الرابح ومن الخاسر، ومن ثم تتحرك لتظهر في الصورة على أنها تدعم الحل

 السياسي.
 31/7/7131الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 "األخبار": القاهرة تحرك حجر الوساطة لتثبيت التهدئة في غزة بصعوبة .74

القاهرة: "حدودنا الشرقية مؤمنة بالكامل، ومن يقترب بقصد السوء هالك... أما الشحنات الطبية 
، «خضع للموافقة األمنيةواألغذية فستصل إلى مستحقيها، كذلك العالج في األراضي المصرية ي

هكذا تلخص مصادر أمنية مصرية لـ"األخبار" الموقف المصري من الحرب اإلسرائيلية على قطاع 
 غزة واستهداف حركة حماس بالذات.

وذكرت تلك المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفد مدير االستخبارات، فريد التهامي، إلى 
والهدف كان التنسيق األمني بين القاهرة وتل »حربها على غزة،  إسرائيل قبل أيام من بدء األخيرة

، «1041أبيب في ما يخص سيناء، مع العودة إلى تثيبت شروط التهدئة المتفق عليها في 
 «.الغريب أن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تمسكا بشروط تعجيزية واشتعلت الحرب»مستدركة: 

حماس طلبت اإلفراج عن األسرى المحررين الذين »أن  من تلك الشروط، كما تقول المصادر،
من الشروط »، مضيفة: «أعادت إسرائيل اعتقالهم في حملتها الكبيرة في الضفة المحتلة قبل أسابيع

تحويل السلطة الفلسطينية رواتب الموظفين التابعين لحكومة غزة، وتسهيل حركة انتقال البضائع 
تعهدا بتوقف حماس عن إطالق »ئيل، فطلبت من مصر أما إسرا«. واألفراد عبر معبر رفح

خطف وقتل ثالثة »، في إشارة إلى اتهامها بـ«الصواريخ ومنع الحوادث اإلرهابية خارج القطاع
 «.مستوطنين في الخليل
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اتصل األمين »وتستكمل المصادر األمنية تْوضيح جوانب مما يدور في كواليس المشهد، فتقول: 
ان كي مون بالرئيس السيسي وطلب منه العودة إلى المربع الصفر، كما ضغط العام لألمم المتحدة ب

والخاص بتحميل  1041اتجاه تنفيذ القاهرة االتفاق الذي وقع في عهد المعزول محمد مرسي عام 
سرائيل انحصرت مطالب بان في تأكيد »وتتابع: «. مصر موقف الضامن لما يجري بين حماس وا 

سرائيل، وتقديم إجراءات لدعم السكان المدنيين في القطاع مع فتح  دور مصر للتهدئة بين حماس وا 
 «.كامل لمعبر رفح دون التقيد بإجراءات األمن القومي المصري

، قائال لبان، وفق «الخروج من لعبة الشطرنج التي تدار على طاولة أميركية»السيسي حاول بدوره 
اإلسرائيلي بوقف إطالق النار حماية ألرواح المصادر، إنه مصّر على إلزام الطرفين الفلسطيني و 

ثم نقل المفاوضات على عاتق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق »الناس، 
ويتقاطع ما ذكرته المصادر مع الزيارة التي أجراها بلير )آتيا من موسكو( «. األوسط، طوني بلير

 لها مع مسؤولين مصريين األوضاع في غزة.إلى القاهرة أول من أمس، وقيل إنه بحث خال
 31/7/7131األخبار، بيروت، 

 
 "المصري اليوم": غضب بين شباب جماعة اإلخوان بسبب تجاهل القادة العدوان على غزة .75

قالت مصادر وثيقة الصلة بالتنظيم الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين إن شباب الجماعة بالخارج 
بهم بسبب مواقفهم من األحداث في غزة، والتي يعتبرونها سلبية مقارنة هاجموا قادتهم وأبلغوهم بغض

 بما كان يحدث في عهد الرؤساء السابقين.
وأضافت المصادر أن مجموعة شباب التقوا محمود حسين وأبلغوه باعتراضهم على عدم تنظيم 

ر فيه على الجماعة قوافل طبية أو حشد مؤيديها لدعم المحاصرين في غزة، في الوقت الذي تص
 االستمرارية في تظاهرات دعم ما يسمى شرعية الرئيس المعزول محمد مرسى.

ونوهت المصادر بأن حسين برر مواقفهم بأن ظروفهم غاية الصعوبة في التحرك، وأن هناك تضييقا 
غير مسبوق من قبل جهات أمنية ضد أي عضو بالتنظيم أو حتى مقرب منهم، ما يقف عائقا أمام 

 هل القطاع.مساندتهم أل
في السياق ذاته، أكدت مصادر بالتنظيم أن قياداته ستبدأ تنظيم جوالت دولية للضغط على السلطة 
المصرية لفتح معبر رفح أمام دخول الفلسطينيين المصابين من القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة. 

ى توفير دعم مادي وقالت المصادر إن قيادات التنظيم في تركيا اتفقوا مع الحكومة التركية عل
وسياسي لهم لمقابلة منظمات حقوق اإلنسان لكسب دعمها وتأييدها في الضغط على السلطة 
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المصرية لفتح معبر رفح والتنديد بالقصف اإلسرائيلي لقطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن 
اج إلى المساعدات المصرية ال تكفي وحدها لوجود حاالت إصابات حرجة خاصة بين األطفال، وتحت

 اهتمام طبي بمستشفيات كبرى غير متوفرة في غزة.
 31/7/7131المصري اليوم، القاهرة، 

 
 بقايا صاروخ إسرائيلي في قرية بالمنوفيةعلى العثور  .76

"الخليج": قال مصدر سيادي مصري إن لجنة فنية متخصصة من القوات المسلحة،  -القاهرة 
بل يومين بقرية البتانون بمحافطة المنوفية، مشيرًا فحصت الجسم المعدني الغريب الذي عثر عليه ق

إلى أنه تبين من الفحص المبدئي أن الجسم المعدني هو جزء من صاروخ طراز هاون ومدون عليه 
 "إسرائيل".

سنتيمترًا، وفيه أسالك كهربائية  410وأشار المصدر إلى أن هذا الجسم الغريب طوله متران، وقطره 
 أمتار بباطن األرض. 2ة، وأسفر سقوطه عن حفرة بعمق ومواسير ودوائر كهربائي

وأضاف المصدر في تصريحات ل"الخليج": إن أجهزة األمن المعنية بدأت االتصال بالجانب 
"اإلسرائيلي" لمعرفة حقيقة هذا الجسم الذي سقط داخل األراضي المصرية، حيث طلبت مصر تقريرًا 

 كدًا أن هذه االتصاالت طبقًا التفاقية معاهدة السالم.من الجانب اإلسرائيلي حول هذه الواقعة، مؤ 
 31/7/7131الخليج، الشارقة، 

 
 حزب "مصر القوية" يطالب السلطات المصرية بكسر الحصار عن غزة .77

حمدي أحمد: صرح أحمد إمام المتحدث اإلعالمي لحزب مصر القوية بأن الحزب قرر فتح مقراته 
عينية من مواد إغاثة وأدوية، تمهيدا لتسيير قافلة إمدادات في جميع المحافظات لقبول التبرعات ال

طيبة وا غاثية بنهاية األسبوع الحالي لقطاع غزة خاصة في ضوء تدهور األحوال الطبية ونقص 
 األدوية والغذاء.

وأكد إمام مشاركة حزب مصر القوية في كافة الفعاليات المجمعة المزمع إقامتها للتضامن مع غزة 
كافة األحزاب والقوى السياسية مطالبا السلطات المصرية بالقيام بدور إيجابي تجاه ما بالتنسيق مع 

يحدث في غزة لنصرة أشقائنا الفلسطينيين خاصة في ضوء الموقف الحالي المتخاذل للنظام المصري 
 والعربي بشكل عام.
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س مجرد فتح المعبر كما طالب إمام السلطة بكسر الحصار القائم حاليا ألشقائنا الفلسطينيين، ولي
لسويعات قليلة كما تم، مشيرا إلى أن كسر الحصار البد أن يتضمن إجراءات تتضمن الفتح الكامل 
للمعبر سواء تجاريا إلدخال المواد التجارية أو على الجانب اإلغاثي أمام المساعدات الطبية والفتح 

 لألفراد العالقين على الجانبين والجرحى والمصابين.
 31/7/7131جيزة، الوفد، ال

 
 تقرير: لماذا غاب التعاطف الشعبي المصري مع غزة؟ .78

مصطفى هاشم: حسن ع. حسين: مع كل عملية إسرائيلية عسكرية في غزة، كان  -القاهرة 
المصريون أول من يخرج إلى الشارع لالحتجاج والتنديد وبكل األشكال وفي ظل كل العهود. إال أن 

قتيال في غزة يلتزم المصريون صمتا يقول  410سقوط أكثر من الوضع يختلف هذه المرة، فرغم 
 الكثير.

على عكس أي عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة في األراضي الفلسطينية أو قطاع غزة على 
الخصوص، يغيب هذه المرة التعاطف الشعبي المصري مع غزة، حيث كان في الماضي يتسابق 

 الجميع في إظهار تعاطفهم.
لية العسكرية الجارية حاليا، األخير انقساما واضحا وردود أفعال متباينة بين المصريين، وأظهرت العم

وصل إلى حد مباركة البعض للهجوم االسرائيلي، بعد أن كانت شاشات التلفاز ــــ في السابق ـــــ تمتل  
اصة باألخبار الخاصة عن العمليات العسكرية االسرائيلية ويظهر أصحاب الصوت العالي، وخ

أصحاب النزعة القومية والناصرية، وكانت تخرج المظاهرات لشجب العمليات العسكرية اإلسرائيلية 
والمطالبة بإيقافها حتى في عهد مبارك، إال أن هذه المرة غابت مظاهر التضامن مع غزة بالرغم من 

 مصاب حتى اآلن. 700قتيال و 410سقوط أكثر من 
 إعالميون يحشدون ضد "حماس"

أيام بادر عدد من اإلعالميين والكتاب وقادة الرأي  1انطالق العملية اإلسرائيلية على غزة قبل وعقب 
في مصر إلى شحن الرأي العام ضد غزة، على اعتبار أن من يقود القطاع هي حركة حماس التابعة 

 لجماعة اإلخوان المسلمين.
س لما يحدث هو جماعة حماس وقالت إحدى اإلعالميات على قناة فضائية معروفة "السبب الرئي

اإلرهابية التي تتاجر بالقضية وبدماء الشهداء.. حماس مازالت الذراع اإلرهابي والعسكري لجماعة 
 اإلخوان المسلمين ولجميع الجماعات اإلرهابية في العالم".
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 وأضافت أن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يدير العملية باتصاالت بين حماس وقطر
يران والواليات المتحدة األمريكية، وأن المصريين عليهم أن ال ينجروا وراء ما يحدث في القطاع  وا 

 دون قراءة المشهد بشكل صحيح".
عاما" وهو موظف في األزهر،  11وتؤثر مثل هذه اآلراء على المشاهدين حيث يقول محمد سمير "

ذا تعاطف "أنا مع غلق معبر رفح ألنهم يريدون أن يستوطنوا سيناء .. أنا ضد التعاطف مع حماس وا 
 معهم السيسي فسأنقلب عليه".

عاما فتقول "بالرغم من أن إسرائيل هي عدوة العرب لكن مصلحتنا اآلن معهم في  11أما ليلى أحمد 
 سحق حماس.. لم نأخذ من غزة إال الجواسيس".

عاما" إن "االعالم  12ل "في المقابل يستنكر بعض المصريين هذه اآلراء بشدة حيث تقول منة جال
يحارب أول قضية آمنا بها.. حتى مجرد شعور التعاطف مع مظلومين يحاربه.. هل اإلعالم يريد أن 
تكون روحنا ودمنا ملك إلسرائيل.. ال أستطيع أن أستوعب إن فيه مصريين كاتبين تسلم االيادي 

 إلسرائيل".
ماذا نسي المصريون في رمضان الحالي ويعلق عاصم درويش على مثل هذه التعليقات قائال "ل

الدعاء للفلسطينيين والدعاء على الصهاينة بالرغم من أنهم هم العدو األزلي لنا.. هل نسوا الدماء 
التي قدمها الجيش المصري من أجل القضية، ونسيت حروبنا مع الصهاينة الستعادة سيناء.. ال 

أعتقد أن هذا كله سببه غباء وانتهازية أعرف ماذا حدث حتى يضيع ذلك من عقول الكثيرين.. 
 وخيانة وعدم مسئولية البعض فضال عن االنقسامات الموجودة في البالد".

 
 مرسي يعود إلى الواجهة

فيما بادر آخرون مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي للمقارنة بين رد فعل األخير على العملية 
إسرائيليين  6فلسطينيا و 430وأدى إلى مقتل  1041التي شنتها إسرائيل على القطاع في نوفمبر 

 إلى أن توقف نتيجة وساطة مصرية، وبين رد فعل الرئيس السيسي على العملية الجارية اآلن.
ويتداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت مقطع فيديو لمرسي أثناء االعتداء على 

تصمت إزاء أي اعتداء يقع على غزة، وأن القاهرة  وتهديده إلسرائيل بأن "مصر لن 1041غزة عام 
 ستظل بجوار غزة وأهلها".

واتخذ مرسي وقتها موقفا عمليا إلظهار التضامن المصري مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حينما 
أرسل رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على رأس وفد مصري رسمي وشعبي لتقديم كل العون 
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كما أمر بفتح المعابر بين مصر وغزة بشكل دائم الستقبال المصابين  الممكن ألهالي القطاع،
 الفلسطينيين لتلقي العالج في المستشفيات المصرية ومعاملتهم كالمصريين.

تموز/يوليو( الهجمات اإلسرائيلية  44)الجمعة وعلى المستوى الرسمي الحالي وصفت مصر يوم 
ل وقالت إن ضرب القطاع استخدام مفرط وغير المستمرة على قطاع غزة بأنها تصعيد غير مسؤو 

 مبرر للقوة وطالبت المجتمع الدولي بالعمل لمنع سقوط مزيد من الضحايا.
 

 اإلعالم هو السبب
: "أرى أن غياب التعاطف DWيقول الدكتور أحمد كمال األستاذ بكلية اإلعالم بجامعة حلوان لـ

وهما التغطية اإلعالمية للعدوان على غزة الشعبي تجاه العدوان على غزة إنما يرجع لسببين، 
والتركيز على أن حماس هي امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين، وان ما يحدث إنما هو 
مخطط لكي يتم تهجير الفلسطينيين إلى األراضي المصرية. أما السبب الثاني فيعود إلى األحداث 

أحداث العنف والقتل بشكل كبير، وتكرارها على التي مرت بها مصر خالل السنة األخيرة وازدياد 
فترات ليست بالبعيدة وعدم مراعاة وسائل اإلعالم في تغطيتها للمعايير األخالقية في النقل وعرض 
صور الضحايا ومناظر القتل والجثث في كل وسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي، مما 

لوسائل اإلعالم، وهو ما يسمي بتبلد المشاعر بسبب تكرار  أحدث أثرا سلبيا من نوع اآلثار السلبية
مشاهد العنف والقتل بشكل مبالغ فيه، مما يصب على األقل في تبني موقف محايد تجاه األحداث ال 

 يصل إلى مرحلة التعاطف".
وأضاف "أن هناك تغطية غير موضوعيه لوسائل اإلعالم ال تقوم على المنطق أو الدالئل وتقوم 

تخويف والترهيب من أن هناك مخطط يهدف إلى اإليقاع بمصر عبر هذه األحداث، وبالتالي على ال
فأننا يجب إال نتعاطف مع من أرادوا تخريب مصر. كما يحاولون التأكيد على انه ال فرق بين 
حماس والفلسطينيين، والتخويف من االضطرابات التي تمر بها الدول العربية األخرى، مثل سوريا 

والتي ربما تنتقل لمصر وهو خطاب يمتاز بالصوت العالي وتفرد له مساحات كبيرة في وسائل  وليبيا
اإلعالم"، مشيرا إلى أن الخطاب المنطقي والموضوعي الذي يدين هذه المجزرة على غزة ال يجد 
صدى، بل ويستبدل بخطاب يدعوا إلى إغالق المعابر خوفا من المؤامرة التي تحاك بمصر مما 

ان ُيترك "الحمساويون" ليالقوا مصيرهم ألنهم امتداد اإلخوان المسلمين في فلسطين، والخاسر يجري و 
 الوحيد في كل ذلك هو الشعب الفلسطيني والمستفيد بالطبع هو إسرائيل.
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 تصرفات غير مسؤولة
ت يصف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية واإلستراتيجية األصوا

التي تبارك العملية اإلسرائيلية بأنها "أصوات غير مسؤولة وال تدرك حجم مصر وما هو المفترض أن 
يكون عليه الدور المصري والتعويل العربي على الدور المصري"، مشيرا إلى أنه من المفترض في 

ن حماس أو الفقه السياسي أن على الجميع أن يتحرك عندما يكون هناك دم وال يكون هناك تفريق بي
فتح أو منظمة الجهاد.. الكل دم فلسطيني، كما أن الغالبية العظمى من الذين سقطوا كانوا من 

 المدنيين".
وحول سبب غياب التعاطف الشعبي المصري مع القضية الفلسطينية التي كانت دائما في وجدانه 

سياسي إلى حد : "أتصور أن الشعب في حالة من حاالت الغياب وفي وضع DWقال في حديث لـ
أصابته الحيرة بسبب الطموحات التي وصلت إلى عنان السماء، ثم يجد نفسه أمام قرارات تؤثر على 
حياته المعيشية مثل القرار الخاص برفع الدعم بعض الشيء عن المحروقات وهو ما أصاب 

ل الشعبية الكثيرين بالصدمة خاصة أن معظمهم انتخب السيسي وهو ما أدى إلى أن تكون ردود الفع
مكبوتة ألسباب داخلية.. بمعنى أن العدوان حدث والشعب المصري يعاني من واقع سياسي داخلي 

 صعب".
وانتقد الغباشي الموقف الرسمي المصري بشدة قائال "الموقف الرسمي مثله مثل الموقف العربي مثل 

 الموقف اإلسالمي وهو موقف مخزي".
 31/7/7131اإلعالمي،  DWمركز 

 
 الخطيرة في غزة على استقرار المنطقة التداعياتيحذر من األردني الملك  .79

عبدهللا الثاني وأمين  األردني بحث الملك : حمدان الحاج وكوثر صوالحة، وكاالت -عّمان، غزة 
مس تطورات األوضاع في قطاع غزة، أعام األمم المتحدة بان كي مون في اتصال هاتفي مساء 

وشدد  ت الخطيرة لما يجري في القطاع على المنطقة واستقرارها.حيث جدد التحذير من التداعيا
  .على ضرورة وقف استهداف المدنيين وأهمية احترام القانون الدولي في هذا الشأن الملك األردني

  31/7/7131 ،الدستور، عم ان
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 األقصىالمسجد معان بسياساتها تجاه من اإل "إسرائيل"الحكومة األردنية تحذر  .81

من االمعان في سياساتها واجراءاتها التي  إسرائيل" األردنية حذرت الحكومة :بترا وكالة -عّمان 
لى اشعال نيران الكراهية والعنف بسبب استمرار حصار المسجد االقصى المبارك ومنع إستؤدي 

 المسلمين من الوصول اليه في الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل.
 10حد في المسجد األقصى والذي أدى إلى إصابة مس األألسطينيين ودانت استهداف المصلين الف 

فرض القيود على دخول المرابطين والمرابطات وفتح باب  إثرفلسطينيا من المرابطين الصائمين، 
 المغاربة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 31/7/7131 ،الرأي، عم ان
 
 الصهيوني في القاهرة وعم ان يدعو إلغالق سفارتي العدو األردني "العمل اإلسالمي" .80

ندد حزب جبهة العمل اإلسالمي بالموقف الرسمي العربي حيال العدوان الصهيوني الغاشم : عّمان
على قطاع غزة، والذي اعتبره ما زال في أسوأ حاالته منذ احتالل فلسطين، وال يتجاوز مناشدات 

 خجولة للكيان الصهيوني واألمم المتحدة لوقف العدوان.
ن الحد األدنى المقبول من النظام الرسمي العربي في هذه أ، الحزب أمسالحزب في بيان  كدأو 

المرحلة يتمثل بوقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني، واالنخراط في مشروع المقاومة، وقيادة 
، مشروع االنتفاضة الثالثة وفتح معبر رفح فورًا، والسماح بخروج الجرحى والمصابين من قطاع غزة

والسماح للمتضامنين مع أهالي غزة بالدخول إلى القطاع، وتقديم كل أشكال الدعم المتاحة وا غالق 
سفارتي العدو في عّمان والقاهرة، وطرد دبلوماسييهما، إذ أن استمرار وجود السفارتين يشكل استفزازًا 

تسهيل وصولها إلى قطاع لكل أحرار األمة وفتح أبواب التبرع بالدم والمساعدات النقدية والعينية، و 
 غزة.

 31/7/7131 ،الدستور، عم ان
 
 تنظم حملة تبرع بالدم للشعب الفلسطيني األردنيةالنقابات المهنية  .82

أطلقت النقابات المهنية مساء أمس حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع  :عّمان
ات المهنية في الشميساني، ما بين التاسعة وتواجد مندوبو بنك الدم الوطني، أمام مجمع النقاب غزة.

 مساء والثانية من فجر يوم أمس، فيما يستمر التبرع بالدم حتى مساء اليوم االثنين.
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ودعا رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور هاشم أبو حسان المواطنين ومنتسبي النقابات 
ع غزة الذي يدافع عن شرف األمة المهنية إلى التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في قطا

وعزتها. وأضاف إنه سيتم ايصال الدم من خالل المستشفى الميداني األردني في غزة، والذي يقدم 
 خدمات جليلة للشعب الفلسطيني في القطاع.

 31/7/7131 ،الغد، عم ان
 
 للوقوف بجانب غزة وفتح معبر رفح تدعو األردنيين "الممرضين" .83

لممرضين والممرضات والقابالت القانونيات، إن األمة مطالبة بأن ال تكون قالت نقابة ا :عّمان
شاهدًة على نفسها بالنكوص والتخاذل وحب الحياة مقابل القبول بالمجازر التي يرتكبها العدو 

ودعت النقابة للوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن غزة ومساندة أهلها ووقف العدوان الموازي  الصهيوني.
وطالبت الدول العربية بتقديم الدعم ألهل غزة  رفح، مطالبة بفتح معبر رفح بشكل دائم. بإغالق معبر

مداد اهل غزة بكل ما يحتاجونه من سبل الحياة.  ومعالجة جرحاهم وا 
 31/7/7131 ،الدستور، عم ان

 
 والمدفعية اإلسرائيلية ترد   "..إسرائيل"من لبنان باتجاه  جديدة ربعة صواريخأطالق إ .84

طلقت من جنوب لبنان باتجاه أربعة صواريخ أن أمني لبناني أأفاد مصدر  .(:ب .ف .أ) –بيروت 
وقال  منها. أطلقتحد االثنين ردت عليها المدفعية اإلسرائيلية بقصف المنطقة التي ليل األ "إسرائيل"

طلقت من بساتين القليلة جنوب أن الصواريخ وهي من نوع كاتيوشا إالمصدر لوكالة فرانس برس 
ان الجيش اإلسرائيلي رد على  حد(، موضحاً ت د األ 14،80) 00،80مدينة صور بعيد الساعة 

 مصدر اطالقها بقذائف طالت قرى زبقين والحنية والقليلة.
  31/7/7131 ،القدس العربي، لندن

 
ر أمثولة المقاومة اللبنانية .85  بر ي في الذكرى الثامنة لعدوان تموز: المقاومة الفلسطينية تكر ِّ
أى رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن المقاومة الفلسطينية تكرر في تموز، امثولة المقاومة اللبنانية ر 

في التصدي للعدوانية الصهيونية، مؤكدة ان المقاومة هي النتيجة الوحيدة لالحتالل والعدوان والتهديد 
 الدائم باللجوء الى القوة".
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وعد دائم للعدوانية اإلسرائيلية، التي تتكرر منذ : "كأن تموز م1006وقال في ذكرى عدوان تموز 
لى غزة اليوم التي جعلتها إسرائيل مساحة مناورة ألسلحتها المتنوعة إ ...4131اجتياح لبنان عام 

الجوية والبحرية والبرية، بالذخيرة الحية على جسد اهلها وممتلكاتهم، دون ان تستثني دور العبادة 
الكامل ألبناء وأكد انحياز لبنان " ."تقوم خاللها بقنص االهداف المدنيةوالمستشفيات والمساجد والتي 

 ."شعبنا الفلسطيني في مواجهتهم لعدوانية العدو وجرائمه وصلفه
  31/7/7131 ،النهار، بيروت

  
م .86  نتقم من غزةت"إسرائيل .. وباسيل: لبنان ال ُيقسَّ

على "أّننا في لبنان نرفض التقسيم، وهذا جبران باسيل اللبناني شّدد وزير الخارجيّة والمغتربين 
الرفض هو موضع وفاق وطني، ولبنان ال يقّسم". واعتبر أّن "المستفيد الوحيد من هذه المسألة هو 

رسمّية  ةخالل زيار  ،ورأى باسيل إسرائيل التي تبعد الصراع عنها عبر تغذية صراعات جانبية".
لتحقيق هدف أساسي لديها بعد أن كنا الوحيدين أّن "إسرائيل ترى فيما يجري فرصة  ،للبرازيل

وأشار إلى أّن "إسرائيل تعود  كلبنانيين الذين قد نجحنا في كسر هيبتها ومن بعدها بدأ العز العربي".
 .اليوم لتحاول كسر هذه الحاالت العربية عبر االنتقام من غزة"

 31/7/7131 ،السفير، بيروت
 
 الحدود العربية كافة قد تفتح بوجه العدو الكرامة": اإلسالمية" تشيد "بصواريخ "الجماعة .87

رئيس المكتب السياسي ، أن عّمار نعمة، نقاًل عن مراسلها 31/7/7131 ،السفير، بيروتنشرت 
ن الجريح حسين عطوي الذي أصيب أعزام االيوبي لـ"السفير"، يؤكد  في لبنان اإلسالمية للجماعة

تجاه فلسطين المحتلة، عضو في الجماعة التي رفعت إطالق صواريخ با أثناء التحضير لعملية
الصوت عاليًا مطالبة القوى االمنية بإطالق سراح عطوي الذي كان يرقد في مستشفى األطباء في 
المنارة في البقاع الغربي حيث كان يعالج، قبل ان ينقل من قبل القوى االمنية الى جهة غير محددة 

 لمتابعة تلقي العالج.
ماعة نفسها معنية بأي شكل من اشكال "االتهام"، وهي تحتفظ بحقها في المقاومة ال تعتبر الج

ومؤازرة اهل غزة بوجه آلة الحرب اإلسرائيلية، شأنها شأن تنظيمات اسالمية عديدة اخرى. بالنسبة 
الى الجماعة، فإن موضوع المقاومة يحتل االولوية، وبرغم اصطفافها الداخلي في لبنان قريبة من 

 اذار". 41قوى "
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ن الجماعة تبارك هذا العمل "الفردي" الذي يأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم أيؤكد االيوبي 
اإلسرائيلية في قطاع غزة. ويلفت النظر الى ان "دفق المشاعر قد بلغ اوجه في العالمين العربي 

طالق الصواريخ ُيعدُّ رسالة الى ان ما جرى قد يحدث امر شبيه  واالسالمي أمام الجرائم في غزة، وا 
الى ان الفعل المقاوم قد تم  اإلطارويشير في هذا  له من الحدود العربية كافة بوجه االحتالل".

 مثلما هو حق للشعوب كافة التي تعاني من االحتالل. الوزاريتشريعه في البيان 
دكتوراه لكن، وبرغم ذلك، فإن "الجماعة" تحذر من طول احتجاز عطوي )وهو شيخ ويحمل درجة ال

العلمية( الذي قام بعمل نبيل، كما انها تحذر من تشويه سمعته أمام اإلعالم. وبينما اعتصمت 
"الجماعة" دفاعًا عنه، فإنها قد تلجأ الى تحركات في مختلف المناطق اللبنانية للضغط على 

 ي. السلطات في سبيل إطالق سراحه، وهي تنتظر اليوم معلومات حول هذا االمر، حسب االيوب
المسؤول السياسي للجماعة أن  ،حاصبياو عكار، ، من 31/7/7131 ،المستقبل، بيروتوأضافت 
في البقاع علي ابو ياسين حيا "ابن العرقوب الشهيد الحي حسين عطوي الذي لم يحتمل اإلسالمية 

ار رؤية مناظر اشالء األطفال والشيوخ ولم يحتمل تخاذل األمة، فقرر المضي على طريق الشهيد نز 
، فأبرأ ذمته واتخذ قرارًا شجاعًا وانطلق وقت السحر واطلق صواريخ الكرامة اللبنانية على العدو نريا

"فضيلة الدكتور حسسين عطوي مقاوم منذ صغره وهو من عائلة مقاومة وأمه  الصهيوني"، واضاف:
مله سالح مقاوم شهيدة وهو من منطقة مقاومة ال زالت تاللها ومزارعها محتلة، والسالح الذي استع

شريف لم يعرف ولن يعرف وجهة غير صدر العدو، ودولتنا شرعنت هذا وتبنت األعمال المقاومة 
في بياناتها الوزارية المتعاقبة، لذا ال يحق ألحد ان يصنف على مستوى الوطن من يحق له ان يحرر 

  ارضه ومن ال يحق له".
ًا على فعلته ال فرقة مؤللة تقف على باب وطالب الدولة "بأن تكون عادلة، فعطوي يستحق وسام

وناشد "رؤساء الحكومات وخاصة الرئيس تمام سالم وكل المعنيين من مفتين وعلماء  المشفى".
 وسياسيين واعضاء مجلس شرعي ان يحافظوا على الصورة الجامعة في افتاء الجمهورية".

 
 بالتضامن مع غزة يطالبان"حزب هللا" و"أمل"  .88

"المجازر والجرائم المتواصلة التي اللبنانيين  "حزب هللا" وحركة "أمل"ـن مشترك لدان بيا :بيروت
ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت عربي ودولي مريب". ودعوا "إلى أوسع حملة 
تضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة حرب اإلبادة"، وأكدا أن "الكيان 

 فهم سوى لغة واحدة هي لغة المقاومة".الصهيوني ال ي
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ورأى نائب األمين العام لـ"حزب هللا" الشيخ نعيم قاسم أن "غزة وفلسطين أمام عدوان صهيوني دولي، 
تغطيه اإلدارة األميركية بعدم معارضتها قيام إسرائيل بحملة برية في قطاع غزة، وأيضًا األمين العام 

الحازمة إلطالق الصواريخ من غزة على إسرائيل". وأكد أن لألمم المتحدة بان كي مون بإدانته 
"المقاومة الفلسطينية الباسلة مع شعبها المعطاء ستنتصر كما انتصرت في الحربين السابقتين، وكما 

 انتصرت المقاومة في لبنان، ألنها صاحبة األرض والحق".
 31/7/7131 ،الحياة، لندن

  
 العدوان على لبنان انيستذكر  طعمةو  الحاج حسن.. و جعجع يتضامن مع عباس .89

اتصل رئيس "حزب القوات حيث أثار العدوان اإلسرائيلي على غزة ردود فعل غاضبة ومستنكرة، 
له "تعاطفه مع الشعب الفلسطيني في  اللبنانية" سمير جعجع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مبدياً 

 هذه الظروف الحرجة".
حسن، خالل احتفال بذكرى أحد شهداء "حزب هللا" في حسينية وانتقد وزير الصناعة حسين الحاج 

 بلدة إيعات في بعلبك، "تفرج العرب على ما يجري في غزة في حين تدخلوا في سورية".
واعتبر النائب نضال طعمة "أن المجزرة اليهودية تستمر بحق الشعب الفلسطيني، في ظل عدم 

كما استنكر المجازر الوحشية بحق المدنيين  صهيونية".التكافؤ، والعربدة الواضحة لآللة العسكرية ال
في غزة كل من: رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيال، رئيس "المجلس العام الماروني" 
الوزير السابق وديع الخازن، إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيالني، نقابات المهن الحرة 

 اكية الديموقراطية" في العالم العربي.في طرابلس، "الشبيبة االشتر 
  31/7/7131 ،السفير، بيروت

 
 لبحث عدوان عزة عربية طارئة لقم ة يدعو طالل المرعبي .91

رأى رئيس "تيار القرار اللبناني" النائب السابق طالل المرعبي أن "الوحشية اإلسرائيلية تمعن في قتل 
جري، إن آلة القتل المتنقلة بين غزة والعراق وسورية األبرياء في غزة"، سائاًل "أين مجلس االمن مما ي

وغيرها من البلدان تؤكد أن الدماء العربية ال حاضن لها فهي تذهب هدرا وتنسج من خاللها 
الصفقات والتسويات. وتساءل عن دور جامعة الدول العربية داعيًا المملكة العربية السعودية ومصر 

 عة وعقد قمة عربية طارئة.الى أخذ المبادرة بتحريك دور الجام
 31/7/7131النهار، بيروت، 
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 أمير قطر يبحث مع هوالند وأردوغان تثبيت التهدئة بغزة .90

وكاالت: بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي فرانسوا  –الجزيرة 
الجهود التي تبذل  -خالل اتصال هاتفي-هوالند تطورات األوضاع في قطاع غزة. وناقش الجانبان 
 على الصعيد الدولي من أجل الوقف الفوري إلطالق النار.

كذلك بحث أمير دولة قطر ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي التطورات 
 في قطاع غزة.

 31/7/7131الجزيرة. نت الدوحة، 
 
 ةالرئيس التونسي يبحث مع مشعل هاتفيًا تطورات العدوان على غز  .92

قدس برس: تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعل  -الدوحة 
( اتصاال هاتفيا من الرئيس التونسي منصف المرزوقي تناول خالله تطورات 48/7مساء االحد )

 العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
اله بمشعل عن تضامن تونس حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وعبر الرئيس التونسي خالل اتص

في هذه المرحلة التي يتعرض فيها إلى حرب مجنونة، وعبر عن ألمه بسبب سقوط الضحايا األبرياء 
من المدنيين وهذا الدمار الواسع. وأشار الرئيس التونسي إلى أنه أجرى اتصاال مع الرئيس الفرنسي 

 البا بالوقف الفوري إلطالق النار في غزة ووضع حد للحرب.فرنسوا هوالند، وأنهما ط
 31/7/7131قدس برس، 

 
 أردوغان: "إسرائيل" ال تلقي مكسرات على غزة.. ولن تعود العالقات معها طالما استمر العدوان .93

السبيل: قال مرشح الرئاسة التركية، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إن "إسرائيل  –األناضول 
 رهاب في قطاع غزة، وتضرب الفلسطينيين بالقنابل".تمارس اإل

ضمن حملته االنتخابية  -وخالل كلمته أمام حشد كبير من مناصريه، في والية "شانلي أورفا" 
أشار أردوغان إلى أن  -لرئاسة الجمهورية، التي تجري في العاشر من شهر آب/أغسطس القادم 

قة في عدوانها على المواطنين في قطاع غزة، قائاًل: العديد من الدول تؤيد "إسرائيل"  وتجدها مح
"الغرب يصمت أمام ما يحدث في غزة، إسرائيل ال تلقي مكسرات، إنها تلقي قنابل قاتلة وتمارس 

 طن من القنابل". 100اإلرهاب، ألقت 
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جدة وأفاد أردوغان أنه أرسل نائبه  إلى االجتماع الذي عقدته منظمة التعاون اإلسالمي، في مدينة 
السعودية، وأن قطر أرسلت وزير خارجيتها، ودولة واحدة أرسلت وزيرًا، وبقية الدول أرسلت ممثلين 

 عنها، الفتا أن هذا يبين الحقيقة التي تعيشها البالد اإلسالمية في الوقت الحالي.
آخرون  700شخص سقطوا وأصيب أكثر من  100وأفاد رئيس الوزراء التركي، أن ما يقرب من 

األيام الخمسة األخيرة، جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، قائاًل: "أجريت اتصاالت خالل 
هاتفية مع األمين العام لألمم المتحدة، والرئيس الفرنسي تحدث مع زعماء غربيين كثيرين، كلهم 

 يؤيدون إسرائيل في عدوانها ويعطونها الحق في ذلك".
ده مع "إسرائيل"، في ظل العدوان التي تقوم به على غزة، وأكد أردوغان على عدم عودة عالقات بال

لقاء القنابل  ووجه كالمه إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي قائاًل: "يا نتنياهو، طالما أنك تواصل العدوان وا 
على قطاع غزة، ستبقى وحيدًا ولن تصبح صديقًا لتركيا يومًا من األيام  طالما أنك تستخدم القوة 

برياء العزل والمظلومين في غزة، لن تتمكن إسرائيل من إعادة عالقاتها مع تركيا إلى المفرطة مع األ
 سابق عهدها".

وانتقد أردوغان موقف أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي، من العدوان 
وتناولوا الفطور معه، اإلسرائيلي على قطاع غزة، قائاًل: "أين أنتم ما بكم صامتين، اذهبوا إلى األسد 

وافعلوا نفس الشيء مع نتياهو، لن نقف مع الظلم مهما حصل، نتفق دائمًا مع من يمشي في طريق 
 الحق، نصادقه ونكون معه أخوة، ولكن إذا انحرف عن الطريق، ال نؤيده بل نقف مع الحق دائمًا".

بارك، للمظلومين في وطالب أردوغان المشاركين في الحشد  أن يدعوا خالل شهر رمضان الم
فلسطين ومصر وسوريا والعراق، خاصة في ليلة القدر، الفتًا أن على الشعب التركي أن يقف دائمًا 

 مع الحق والمظلومين في كل أنحاء العالم.
 31/7/7131السبيل، عمان، 

 
 وان: إدانة شديدة لـ"إسرائيل" وقرار دولي بوقف العد"الوزاري العربي"عكاظ" تنشر مالمح قرار  .94

أحمد عبد هللا: يشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في التاسعة مساء اليوم  -القاهرة 
بمقر األمانة العامة للجامعة العربية حضورا عربيا كثيفا. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة 

عربي عاجل  السفير عزيز الديحان، إن جميع الدول رحبت بالدعوة الكويتية للبحث في تحرك
 لمواجهة جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
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ويترأس االجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية المغربي صالح مزوار، فيما يعرض وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي تقريرا مفصال يكشف حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 ة.ضد المدنيين األبرياء في غز 
وعلمت "عكاظ"، أن مشروع القرار الفلسطيني الذي سوف يتبناه الوزاري العربي يتضمن عدة نقاط 

 أبرزها:
ـــ إدانة عربية شديدة للجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد غزة، ما يعكس نية مبيتة لهدم البنية التحتية 

صابة أكبر قدر من مرافق القطاع وايقاع األذلى بالمدنيين األبر   ياء.وا 
بالدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم  المتحدةـــ تكليف المجموعة العربية باألمم 

 وتحميل اسرائيل المسؤولية الجنائية واألدبية والمالية.
 ـــ التحرك الدولي التخاذ قرار فوري بوقف العدوان الذي يستهدف المنشآت واألفراد واألماكن المقدسة.

لجمعية العامة لالنعقاد تحت بند االتحاد من أجل السالم للنظر في خطورة ما آلت اليه ــــ دعوة ا
األوضاع بالمنطقة خاصة باألراضي الفلسطينية وتداعياتها على األمن والسالم واالستقرار بعد فشل 

 مجلس األمن في النهوض بمسئولياته والعجز عن اتخاذ قرار يوقف العدوان بصورة فورية.
ودعم فوري لغزة  بالتزاماتهاار دعم عاجل لميزانية السلطة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء ـــ إقر 

 لتعويض أسر الضحايا والمنشآت.
ـــ إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات األوضاع وتكليف األمين العام االتصال 

حاطة مجلس الجامعة بنتائج االتصاالت.بالجهات الدولية المعنية للعمل على تنفيذ هذا القر   ار، وا 
 31/7/7131عكاظ، جدة، 

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تنتقد تجنب األمم المتحدة اإلدانة المباشرة للعدوان على غزة .95

نيويورك: الشرق األوسط أونالين: انتقدت مجموعة دول العالم اإلسالمي في األمم المتحدة، تجنب 
 لمباشرة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل بيان صدر عنها أخيرا.األمم المتحدة اإلدانة ا

وقال عبد هللا المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى األمم المتحدة ورئيس مجموعة 
دول منظمة التعاون اإلسالمي "إن البيان الصحافي الذي أصدره مجلس األمن حول الوضع في غزة 

سرائيل ال ير  تقي إلى مستوى تطلعات المنظمة وأعضائها  ألنه لم يشتمل على إدانة مباشرة للعدوان وا 
اإلسرائيلي ولم يتطرق إلى ما طالبت به منظمة التعاون اإلسالمي من ضرورة تشكيل لجنة تحقيق 
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محايدة، للنظر في العدوان اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة قضية اغتيال الشهيد 
 أبو خضير". محمد

وأوضح المعلمي أن منظمة التعاون اإلسالمي طالبت أيضا بتوفير حماية دولية واسعة للفلسطينيين، 
واصًفا بيان مجلس األمن بأنه خطوة أولى، متطلعا أن تستجيب إسرائيل لدعوة المجتمع الدولي لوقف 

 العمليات العسكرية ووقف الهجمات المستمرة ضد غزة.
ذلك سيدفع بالمنظمة إلى العودة مرة أخرى لمجلس األمن، للمطالبة باتخاذ وبين إن عدم تحقق 

 إجراءات أكثر فعالية بهذا الشأن.
 31/7/7131الشرق األوسط، لندن، 

 
 خامنئي يتهم أمريكا وبريطانيا بدعم "إسرائيل" لقتل أطفال غزة .96

أميركا وبريطانيا بدعم  االتحاد: اتهم المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي خامنئي –طهران 
إسرائيل لقتل أطفال قطاع غزة. وقال، لدى لقائه مثقفين وشعراء من إيران وطاجكستان وأفغانستان 

إن بعض القوى تثير ضجة إعالمية بسبب قتل »وباكستان والهند مساء أمس األول في طهران، 
شخص أغلبهم  400أكثر من حيوان في مكان ما من العالم إال أن العدوان األخير على غزة ومقتل 

من األطفال األبرياء والمظلومين ليست له أي أهمية بالنسبة لها فحسب، بل تدعم أميركا وبريطانيا 
 «. رسميًا مثل هذه االعتداءات

حقائق العالم اليوم تتمثل في دعم القوى المهيمنة، بال خوف، أي عمل سي  وفساد ونجس »وأضاف 
مل مطهر وقدسي ال يكون منسجمًا مع مصالحها ومواجهته يكون في خدمتها ومعارضة أي ع

 «. والتصدي له بشكل وحشي
 31/7/7131االتحاد، أبو ظبي، 

 
 البرلمان اإليراني يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة .97

دعا البرلمان اإليراني، األمين العام لألمم المتحدة ومنظمة التعاون االسالمي، إلى التدخل الفوري، 
دانة واتخاذ اال « الكيان الصهيوني»جراءات الالزمة للحيلولة دون قتل األبرياء العزل في غزة، وا 

 كمجرم حرب.
نائبا في مجلس الشورى اإليراني )البرلمان(، أمس، بيانًا في ختام الجلسة العلنية  140وأصدر 

 الفلسطيني.للمجلس، أدانوا فيه بشدة العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنوا دعمهم للشعب 
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إن المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق االبرياء من »وجاء في البيان 
نساء وأطفال، وشيوخ، في قطاع غزة، والتي تلقى دعما من الواليات المتحدة وحلفائها من جهة، 

المرة للتاريخ  وتواجه تجاهال مؤسفا من قبل الدول االسالمية، من جهة أخرى، يدل على الحقيقة
 «.الدموي الذي تشهده أرض فلسطين المظلومة

 31/7/7131القدس العربي، لندن، 
 
 الرئيس السوداني يدين العدوان اإلسرائيلي "الغاشم" على غزة .98

األناضول: أدان الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس األول السبت، الهجوم  –الخرطوم 
وقوف شعب السودان بكل مكوناته العرقية والدينية صفا »لى االسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إ

واحدا مع اهل غزة ضد العدوان الغاشم الذي يتعرضون له في ارضهم من مغتصب اتى من خلف 
جاء ذلك خالل مخاطبته اإلفطار الرمضاني، الذي نظمته الكنيسة «.الحدود ومن اشتات الدنيا

 نباء السودانية الرسمية.القبطية في الخرطوم السبت، بحسب وكالة اال
وأشاد البشير، بمجاهدات الشعب الفلسطيني في غزة، وقال "نحن نتطلع مسلمون ومسيحيون لليوم 
الذي تتحرر فيه القدس من االحتالل الظالم وتحرر المقدسات االسالمية والمسيحية من قبضة العدو 

 الغاشم )أي اسرائيل(".
 31/7/7131القدس العربي، لندن، 

 
 خارجية اإلمارات: ال يمكن لمحنة غزة أن تكون ساحة للمزايدات الحزبية والقطرية وزير .99

أكد د. أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني 
 االتحادي، أن التعاطف والتضامن الشعبي والرسمي في اإلمارات مع غزة في محنتها توجه تاريخي.

قاش على "تويتر": التعاطف والتضامن الشعبي والرسمي في اإلمارات مع غزة في محنتها وقال قر 
 توجه تاريخي حسه قومي وأساسه الدعم الملموس للقضية الفلسطينية في كل مراحلها.

وأضاف: "لم تبخل اإلمارات يومًا في مساندة الشعب الفلسطيني، واستقبلت اإلمارات عبر السنين 
 طينية ليكونوا حياة جديدة في ظل األمن والتنمية".آالف األسر الفلس

وأكد أن اإلمارات تدرك أن القضية الفلسطينية محل إجماع عربي، وخطواتها عبر السنين خير شاهد 
على ذلك، وتستمر بالدنا في دعم هذا الملف العادل. ونوه بأنه "ال يمكن لمحنة غزة أن تكون ساحة 

يجب أن تكون مجااًل واسعًا رحبًا لالتفاق والتوافق العربي، وهذه هي  للمزايدات الحزبية والقطرية، بل
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رؤية اإلمارات". وأضاف: "تدهور األوضاع في غزة واستهداف "إسرائيل" لألبرياء فرصة للعمل 
 العربي الموحد الذي يتسامى فوق الخالفات واألحقاد الصغيرة، هذا هو توجه اإلمارات".
 31/7/7131الخليج، الشارقة، 

 
 للهالل األحمر بغزةسعودي مليون لاير  711العاهل السعودي يقدم  .011

 100آل سعود بتقديم  عبد العزيزواس: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن  –جدة 
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز  مليون لاير للهالل األحمر الفلسطيني في غزة.

الكريم يتضمن تخصيص هذا المبلغ لتأمين االحتياجات العاجلة من األدوية  العساف أن التوجيه
والمعدات والمستلزمات الطبية الالزمة لعالج ضحايا االعتداءات والقصف اإلسرائيلي الغاشم على 
قطاع غزة التي ذهب ضحيتها آالف األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ ولم يسلم منها حتى ذوو 

 لخاصة.االحتياجات ا
 31/7/7131عكاظ، جدة، 

 
 ي الطريق إلى قطاع غزةف وفد طبي إماراتي يصل معبر رفح .010

الخليج: وصل وفد طبي إماراتي رفيع المستوى إلى معبر رفح البري، أمس، في الطريق  -القاهرة 
إلى قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية مصرية، إن الوفد جاء ضمن قافلة طبية محملة باألدوية 

 زمات الطبية لتدعيم مستشفيات القطاع في مواجهة العدوان الصهيوني.والمستل
 31/7/7131الخليج، الشارقة، 

 
 حملة تبرعات في موريتانيا لمساعدة أهل غزة .012

أحمد األمين: بمبادرة من مجموعة من العلماء واألئمة، أعلن األحد في العاصمة  -نواكشوط 
ان قطاع غزة، وتأتي المبادرة في وقت تشهد فيه الموريتانية نواكشوط عن فتح باب التبرع لسك

 موريتانيا موجة إدانة شعبية وحزبية للعدوان اإلسرائيلي على غزة.
وقالت مجموعة األئمة والعلماء إن غدا االثنين سيكون يوما مفتوحا للتبرع ألهل غزة، ودعت 

"ومد يد العون إلخوتهم في الموريتانيين داخل البالد وخارجها إلى المشاركة في حملة التبرع هذه، 
 فلسطين الذين يتعرضون لهجمة شرسة من الصهاينة".

 31/7/7131الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 "العربية الدولية إلعمار غزة": ما يجري في غزة جريمة حرب .013

الدستور: قالت الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة إّن ما ترتكبه قوات االحتالل الصهيوني  –عمان 
ع غزة من استهداف للمدنيين والبنية التحتية والمرافق المختلفة هو جريمة حرب بكّل المعايير في قطا

 والمقاييس اإلنسانية والدولية.
وأضافت الهيئة في بيان لها أّن حجم الدمار والقتل ورائحة الدماء التي تفوح في كل مكان من أرض 

 على هذه الجرائم.فلسطين إنما يوازي حجم الصمت الرسمي الدولي المريب 
 31/7/7131الدستور، عمان، 

 
 "األطباء العرب": مئات األصناف من األدوية الطبية في غزة رصيدها صفر .014

قدس برس: أكدت لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد األطباء العرب، أن تدهورا خطيرا طرأ  -القاهرة 
حالي، ونتيجة النقص الحاد على األوضاع الصحية داخل قطاع غزة جراء العدوان اإلسرائيلي ال

 باألدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الطبية المتخصصة.
( إن الخدمات الصحية تعاني حاليًا من عجز كبير يتمثل في 48/7وقال االتحاد في بيان له األحد )

صنف من  100صنفًا من أدوية الطوارئ والعمليات وصل رصيدها للصفر، وهناك أكثر من  410
ات الطبية رصيدها صفر، مما يؤثر على تقديم الخدمات الصحية األساسية للجرحى المستهلك

 شهيدا. 442والمصابين، في وقت تصاعدت فيه أعداد المصابين ألكثر من ألف جريح وأكثر من 
 31/7/7131قدس برس، 

 
 سياسي سوداني: الموقف المصري من الحرب على غزة "جريمة"  .015

س "منبر السالم العادل" في السودان الدكتور الطيب مصطفى قدس برس: انتقد رئي -الخرطوم 
موقف النظام المصري من الحرب التي يخوضها االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاع غزة وتضييق 
الخناق عليه من خالل إغالق معبر رفح، ووصفه بأنه ليس جريمة بحق "حماس" وفلسطين فقط 

نما هو جريمة بحق مصر والعرب والمسلمين".  وا 
 31/7/7131دس برس، ق
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 جمعية المجالس البحرينية تتضامن مع غزة .016
الحياة الجديدة: نظمت جمعية المجالس البحرينية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى  -المنامة 

مملكة البحرين مساء السبت في مقر السفارة في المنامة وقفة تضامنية مع فلسطين واستنكارًا 
شية االجرامية بحق شعبنا في قطاع غزة، وقراءة الفاتحة على أرواح للمجازر االسرائيلية الوح

الشهداء، كان في استقبالهم سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف وعدد من أبناء 
وبنات الجالية الفلسطينية. وشارك في الوقفة التي رفعت فيها االعالم الفلسطينية العديد من مجالس 

 مملكة البحرين.
 31/7/7131حياة الجديدة، رام هللا، ال

 
 اتحاد كتاب اإلمارات يبدي تضامنه مع الشعب الفلسطيني .017

البيان: أعرب اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب  –أبو ظبي 
الفلسطيني في مواجهته للعدوان اإلسرائيلي االخير ضد قطاع غزة والذي أدى إلى سقوط عدد كبير 

 ن الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع.م
وعبر االتحاد في بيان أصدره أمس، عن شكره لقيادة دولة اإلمارات على موقفها الواضح والقوي 
المستنكر لهذا العدوان وهو الموقف الذي عبر عنه بيان الخارجية اإلماراتية، فضاًل عن دعمها 

 فلسطيني الشقيق لمساعدته على تجاوز محنته.المادي غير المسبوق للشعب ال
 31/7/7131البيان، دبي، 

 
 الكويت: جمعية المهندسين تدعو المجتمع المدني لوضع استراتيجية لدعم أبناء غزة .018

وقفة “دعت جمعية المهندسين الكويتية مؤسسات المجتمع المدني في الكويت والعالم االسالمي الى 
ما يشهده القطاع منذ ايام عدة من عربدة “، مضيفة ان ”في قطاع غزةتضامنية مع اخواننا واشقائنا 

وقصف اسرائيلي يستلزم استراتيجية عمل مجتمعي في ظل عجز وتراخي الحكومات واالنظمة 
 ”.العربية لوقف هذه الهجمة الشرسة واالعتداء الدائم على اخواننا في القطاع

 31/7/7131السياسة، الكويت، 
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 بغزة 7137يعرض الوساطة مجددًا لتثبيت تهدئة  "هآرتس": كيري .019

: ذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، أجرى مساء اليوم 13عرب 
اتصاال هاتفيا مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأكد له مجددا أن الواليات المتحدة 

أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بموجب التفاهمات  على استعداد للقيام بدور الوساطة من
 .1041التي أعقبت عدوان عام 

كيري أدان استمرار إطالق الصواريخ من قطاع غزة وأوضح »ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن 
أن إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه طلب ايضا من نتنياهو االمتناع عن مزيد من 

 «.التصعيد
، «التصعيد اآلخذ في االزدياد»وأضاف المسؤول إن كيري أكد لنتنياهو قلق الواليات المتحدة من 

من أجل التوصل إلى وقف إلطالق »كما أبلغه بفحوى االتصاالت التي أجراها مع قادة دول المنطقة 
 «.النار، وا عادة الهدوء ومنع المس باألبرياء

فرنسا والمانيا وبريطانيا، في فيينا على هامش المحادثات  وقد اجتمع كيري اليوم مع وزراء خارجية 
 مع إيران، وبحثوا إمكانية الدفع باتفاق وقف إطالق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

 31/7/7131، 13عرب 
 
 وزير خارجية فرنسا: التوصل لوقف إطالق نار في غزة "أولوية قصوى" .001

ر عن الرئاسة الفرنسية إن الرئيس هوالند تحدث مع الرئيس وكاالت: قال بيان صاد –الجزيرة 
 التونسي المنصف المرزوقي "بخصوص الوضع الخطير في غزة".

وأشار البيان إلى أنه "في هذه اللحظة الحاسمة اتفقت فرنسا وتونس على ضم جهودهما والقيام بكل 
اع عدد الضحايا المدنيين الممكن للوساطة مع شركاء آخرين للتمكن من ذلك"، مضيفا أن "ارتف

 الفلسطينيين ومخاطر القيام بتدخل بري، يدعو إلى إرساء وقف إطالق نار بال تأخير".
أن "األولوية  -في تصريحات للصحفيين بفيينا-من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 

"في هذا الظرف من  المطلقة هي وقف إطالق النار في غزة كما في إسرائيل"، مشيرا إلى أنه
 ".1041بالعودة إلى هدنة  -كما طالب مجلس األمن الدولي-التصعيد الكارثي قطعا، تطالب فرنسا 
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وبدوره، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا تدين إطالق الصواريخ الذي يجري من 
أيضا من إسرائيل االعتدال في  قبل حركة )حماس( على السكان المدنيين اإلسرائيليين، "لكننا نطلب

 ردها، وخصوصا احترام القانون الدولي وتجنب إصابة ضحايا مدنيين".
 31/7/7131الجزيرة. نت الدوحة، 

 
 ألمانيا تسعى لوقف الغارات اإلسرائيلية على غزة .000

ليوم عهود مكرم: يجري وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير خالل زيارته للمنطقة ا -بون 
 االثنين، محادثات مع اإلسرائيليين والفلسطينيين حول وقف إطالق النار.

واعتبر وزير الخارجية األلماني، أن التنسيق األوروبي العربي يشكل أهمية للتوصل إلى ما وصفه 
للخروج من األزمة الراهنة في المنطقة ووقف الغارات اإلسرائيلية على غزة. ونوه « بائتالف العقالء»

ينماير بجهود المملكة في دعم السالم، مؤكدا أن الموقف األوروبي ينطوي على خيار الدولتين شتا
في إطار عملية سالم تضمن للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وتحقق مفهوم األمن واالستقرار لكل 

التي  من إسرائيل والدولة الفلسطينية، وشدد على ضرورة وقف القتال والعودة إلى مفاوضات السالم
 اعتبرها الخيار الوحيد لتحقيق الهدوء واالستقرار.

 31/7/7131عكاظ، جدة، 
 
يطاليا إلى المنطقة .002  تسارع مساعي التهدئة: بلير يلتقي عباس.. ووزيرا خارجية ألمانيا وا 

أ ف ب: في اليوم السادس للتصعيد على قطاع غزة، تسارعت مساعي التوصل الى  -فيينا  -برلين 
، وأعلن ان كاًل من وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر «حماس»ائيل وحركة تهدئة بين اسر 

شتاينماير ووزيرة الخارجية االيطالية فيديريكا موغيريني سيتوجه خالل االيام المقبلة الى الشرق 
الرئيس محمود عباس  أمساالوسط. وسبقهما مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير الذي التقى 

 .أمسالسيسي في القاهرة اول من  عبد الفتاحم هللا بعد ان كان التقى الرئيس في را
شتاينماير سيزور غدًا وبعد غد )االثنين والثالثاء( »وأعلنت ناطقة باسم الديبلوماسية االلمانية ان 

، من دون اعطاء تفاصيل عن مراحل زيارته، فيما افادت وسائل اعالم اسرائيلية انه «الشرق االوسط
 يزور االردن واسرائيل والضفة الغربية.س

ان موغيريني ستلتقي االسبوع المقبل كاًل من رئيس الوزراء  أمسكما أعلنت وزارة الخارجية االيطالية 
االسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس محمود عباس كون بالدها تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد 
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ع نظيريها الفرنسي لوران فابيوس، وااللماني في فيينا. االوروبي. وكانت موغيريني تشاورت أمس م
وتبدأ زيارة موغيريني السرائيل واالراضي الفلسطينية الثالثاء حتى الخميس، قبل ان تتوجه الى مصر 

 يومي الجمعة والسبت.
 31/7/7131الحياة، لندن، 

 
 بابا الفاتيكان يدعو لوقف أعمال العنف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .003

وكاالت: دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو األحد إلى "وقف أعمال العنف" بين الفلسطينيين  –الجزيرة 
 واإلسرائيليين، وحث قادة الجانبين على االستماع لنداء الناس الذين ينشدون السالم.

ار وطالب البابا السلطات المحلية والدولية "بأال تدخر جهدا في وقف كل أشكال العنف، واتباع مس
 السالم المرغوب فيه بشدة لمصلحة الجميع".

 31/7/7131الجزيرة. نت الدوحة، 
 
 بان كي مون يبدى قلقه من تزايد "العنف" بغزة .004

وكاالت: أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون األحد عن أسفه لمقتل "الكثير من  –الجزيرة 
قطاع غزة، وحذر من أن أي اجتياح بري إسرائيلي المدنيين الفلسطينيين" في الهجوم اإلسرائيلي على 

 للقطاع سيؤدي إلى مقتل المزيد، مجددا دعوته لوقف إطالق النار.
إن بان "يشعر بالمسؤولية تجاه  -في بيان-وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم األمين العام 

ية والكرامة اللتين الذين حرموا طويال من التمتع بالحر  -ال سيما في قطاع غزة-الفلسطينيين 
 يستحقونهما".

وأعرب األمين العام عن أسفه ألن الوضع في غزة يتفاقم، وأن النداء الذي وجهه مجلس األمن 
السبت لوقف إطالق النار لم يلق آذانا مصغية. وجدد بان إدانته إطالق صواريخ من قطاع غزة 

 على إسرائيل، مطالبا بأن تتوقف فورا.
 31/7/7131الجزيرة. نت الدوحة، 
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 انتقادات فرنسية النحياز هوالند إلى "إسرائيل" في عدوانها على غزة .005

الجزيرة نت: انتقدت عدة هيئات وشخصيات فرنسية بشدة ما سمته انحياز الرئيس فرانسوا  -باريس 
ده هوالند إلسرائيل في عدوانها الحالي على قطاع غزة، وقالت إنه "انحرف" عن المواقف التقليدية لبال

 إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي.
الخضر تصريحات الرئيس الفرنسي، معتبرا أنها "تمثل دعما لسياسة -فقد استنكر حزب أوروبا البيئة

 السكان المدنيين الفلسطينيين". -على نحو أعمى-الثأر واالنتقام التي تنتهجها إسرائيل والتي تضرب 
الحزب على أنه "يعترض على هذا الموقف الذي يبرر وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، شدد 

مسبقا كافة العمليات العسكرية من قصف جوي وهجمات برية، ال سيما على قطاع غزة بحجة درء 
 اإلرهاب".

موقف الرئيس الفرنسي، معتبرا  -الذي يتزعمه جان لوك ميالنشون-من جهته، شجب حزب اليسار 
 لية على مواصلة ما سماها "سياسة الرعب". أنه يمثل "تشجيعا" للحكومة اإلسرائي

ورأى الحزب أن تلك التصريحات تشكل "عارا" بالنسبة لفرنسا، داعيا مواطني بالده إلى العمل على 
نهاء ما وصفها بحالة اإلفالت من العقاب التي تتمتع بها.  مقاطعة إسرائيل وا 

الذي يقود التحالف الحكومي، فقد ووصل التململ من تصريحات هوالند إلى أوساط حزبه االشتراكي 
 اضطرت منظمة شباب الحزب للتنصل من موقف الرئيس، معتبرة أنه كان "خطأ".

إن هوالند جانب  -في تصريحات للجزيرة نت-وقالت رئيسة منظمة الشباب االشتراكي لورا سليماني 
 الصواب حينما تخلى عن الحياد بين الطرفين وأساء تقدير الوضع.

اني حكومة بالدها باستخدام كل نفوذها الدبلوماسي لدفع المجموعة الدولية إلى العمل وطالبت سليم
 من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إلطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. 

وقد تبنى الطرح نفسه ثالثة نواب اشتراكيين، هم غازي حمادي وبوريا أمير شاهي وميشال إيسندو، 
الرئاسة الفرنسية، مشيرين إلى أنه لم يندد بهجمات الجيش اإلسرائيلي، وأعطى إذ انتقدوا بيان 

 االنطباع بأن تل أبيب هي الطرف المعتدى عليه.
 31/7/7131الجزيرة. نت الدوحة، 
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 مليون كرون لإلغاثة العاجلة في غزة 11النرويج تتبرع بـ  .006

لنروجية بورد برينده عن تبرع حكومة بالده بـ الحياة الجديدة: أعلن وزير الخارجية ا -القدس المحتلة 
 مليون كرون نرويجي لنغاثة العاجلة في غزة.  80

وقال برينده "انه من المهم جدا على إسرائيل أن تخفف القيود على حركة البضائع واألشخاص من 
لى غزة، وبذلك سيكون الوضع اإلنساني أفضل حاال. كما طالب مصر بفتح الحدود مع غزة  وا 

 غراض إنسانية".أل
 31/7/7131الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل" تمنع المفوض العام لألونروا من دخول غزة .007

محمد هواش: منعت اسرائيل أمس المفوض العام لوكالة االمم المتحدة لغوث الالجئين  -رام هللا 
ة جيمس راولي من دخول الفلسطينيين وتشغيلهم "االونروا " بيير كرينبول ومنسق الشؤون االنساني

قطاع غزة. وصرح مدير عمليات "االونروا" روبرت تيرنر في مؤتمر صحافي عقده في احدى مدارس 
الالجئين التي فتحت الستيعاب آالف المهجرين من شمال غزة بان "سلطات االحتالل منعت مفوض 

 متذرعة بأسباب امنية". االونروا بيير كرينبول ومنسق الشؤون االنسانية جيمس راولي من دخول غزة
وقال: "فتحنا اليوم )أمس( ثماني مدارس الستيعاب آالف المهجرين من شمال قطاع غزة بعدما 
غادروه فجرا"، موضحًا ان عدد من هم في المدارس اآلن اربعة آالف إال ان العدد يزداد في كل 

 لحظة.
 31/7/7131النهار، بيروت، 

 
 قف عن االستهداف المتكرر للمدنيين في غزة"األونروا" تطالب "إسرائيل" بالتو  .008

الشرق األوسط: قال مدير عمليات األونروا روبرت تيرنر، في مؤتمر صحافي عقده في  -رام هللا 
األونروا ستفتح مزيدا من المدارس »إحدى مدارس الالجئين التي فتحت الستيعاب الفلسطينيين، إن 

 82قدرة األونروا االستيعابية ال تزيد في النهاية على  ، مشيرا إلى أن«في حال زيادة أعداد النازحين
قمنا اليوم بفتح ثماني مدارس الستيعاب آالف المهجرين من شمال قطاع »ألف مواطن. وأضاف 

 «.أن عدد من هم في المدارس اآلن أربعة آالف وأن العدد يزداد في كل لحظة»موضحا « غزة
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للمدنيين في غزة، الفتا إلى أنه تحدث مع أحد وطلب تيرنر بالتوقف عن االستهداف المتكرر 
 1041و 1003النازحين الكهول الذي اضطر إلى مغادرة منزله خالل الحروب الثالثة، عام 

 وكيف سكن في نفس المدرسة، ونفس الفصل الدراسي مع عائلته في كل مرة. 1041و
ق الشؤون اإلنسانية جيمس وفي السياق، منعت سلطات االحتالل مفوض األونروا بيير كرينبول ومنس

 راولي من دخول غزة متحججة بأسباب أمنية.
 31/7/7131الشرق األوسط، لندن، 

 
 خبير نرويجي: "إسرائيل" تستخدم أسلحة محرمة دوليًا في غزة .009

غزة: اتهم الخبير النرويجي اريك فوسا دولة االحتالل باستخدام أسلحة محرمة دوليا في عدوانها 
 غزة لليوم السادس على التوالي، معتبرا ما يحدث "مجازر بحق اإلنسانية".المتواصل على قطاع 

في مجمع الشفاء الطبي، إن الحاالت التي وصلتهم  أمسوقال الخبير خالل مؤتمر صحفي عقده 
تؤكد استخدام إسرائيل ألسلحة محرمة دوليا من نوع 'الدايم'، حيث وصلت جثامين الشهداء محترقة 

صابات كانت فيها حروق من الدرجة الثانية والثالثة، عدا عن انتشار الشظايا في وأشالء ممزقة، واإل
 كافة أنحاء الجسم، وبتر لألطراف العلوية والسفلية.

وأشار إلى أنه سيقوم بفحص عدد من جثامين الشهداء خالل األيام المقبلة، لتوثيق ما يجري 
م، مثمنا تواجد الطواقم الطبية األجنبية في وللوقوف على كيفية وطبيعة اإلصابات التي أودت بحياته
 قطاع غزة لتغطية ما يجري، وتوثيق ذلك بالحقائق واألدلة.

وأضاف "كنا في الحربين السابقتين على قطاع غزة موجودين هنا، ورأينا الحاالت ذاتها، وتأكدنا من 
 حرم دوليا".خالل فحوصات في مخابر دولية أن االحتالل استخدم هذا النوع من السالح الم

 31/7/7131الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 األورومتوسطي يحذ ر من استهداف منازل المدنيين بغزة يتجاوز الضرورة العسكرية  .021

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إنه تابع بقلق شديد اإلنذارات التي وجهتها  :جنيف
واسعة من قطاع غزة، وتطلب منهم إخالء بيوتهم  السلطات اإلسرائيلية للسكان الفلسطينيين في أجزاء

تمهيدًا لقصفها، بادعاء أن تلك المناطق تستخدم من قبل الفلسطينيين لضرب الصواريخ تجاه 
المناطق اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقوم باستهداف األعيان المدنية في قطاع غزة منذ ستة 

 ية بصورة قاسية جدًا.أيام بشكل موسع يتجاوز الضرورة العسكر 
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تموز )يوليو(  48وأضاف المرصد األورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان صدر عنه األحد 
، أن المناطق التي تهدد إسرائيل سكانها بالقصف هي مناطق واسعة جدًا، وتمتد من شرق 1041

سكانية العطاطرة حتى شارع السالطين ومن غرب وشمال معسكر جباليا، وهي مناطق ذات كثافة 
ألف نسمة، ما يجعل استهدافهم بهذه الصورة الواسعة جدًا  800كبيرة جدا، ويصل عدد سكانها إلى 

غير مبرر وال يأخذ في اعتباره "مبدأ التناسب" بين الميزة العسكرية المرجوة والتدمير الذي سيلحق 
مدارس حتى اآلن الستيعاب  3بالمدنيين وأمالكهم. مشيرًا إلى أن وكالة األونروا األممية قامت بفتح 

 آالف المهجرين من شمال قطاع غزة بعد أن غادروها فجر اليوم.
 31/7/7131المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 

 
 من الشهداء في غزة هم مدنيون %71تقرير أممي:  .020

في المئة من الشهداء نتيجة  70فتحي صّباح: قال تقرير صادر عن األمم المتحدة إن  -غزة 
دوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، من المدنيين العزل وال عالقة لهم بالعمليات العسكرية للمقاومة. الع

 480، من أصل 31وأضاف أن عدد الشهداء من المدنيين حتى أول من أمس وصل إلى 
 عامًا. 43في المئة من الشهداء هم من األطفال دون الـ  80فلسطينيًا، موضحًا أن 
من سكان  1200منزاًل تم تدميره خالل العدوان اإلسرائيلي، وخسر  720من وأشار إلى أن أكثر 

القطاع منازلهم نتيجة الغارات اإلسرائيلية المتواصلة، وأن المئات من السكان بال كهرباء، ويعانون 
من نقص شديد في المياه نتيجة استهداف إسرائيل البنى التحتية. وحذر من أن جهاز الصحة في 

نقصًا شديدًا في المعدات واألدوات، مقدرًا المساعدات التي يحتاجها الجهاز الصحي  القطاع يعاني
 مليون دوالر. 60بنحو 

وأشار إلى انتشار حاالت الخوف والهلع لدى أطفال غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة النفسية من 
 خبراء نفسيين.

 31/7/7131الحياة، لندن، 
 
 عتقاد أن إدارة أوباما قادرة على إنهاء أزمة غزةخبراء أمريكيون: من الخرافة اال .022

رائد صالحة: قال خبراء امريكيون انه من الخرافة االعتقاد ان ادارة الرئيس االمريكي  -واشنطن 
باراك اوباما قادرة على انهاء ازمة غزة او االيمان ان فشل جهود وزير الخارجية االمريكي جون 

الى اشعال فتيل الصراع واكدوا ثانية على انه ال يوجد حل كيري في عقد اتفاق للسالم قد ادى 
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عسكري للصراع بين اسرائيل وحماس واتفقت ترجيحاتهم ان االزمة لن تؤدي الى انطالق انتفاضة 
فلسطينية ثالثة وهم يعتقدون، ايضا ان حرص نتنياهو على ضرب غزة ليس السبب الوحيد للهجوم 

 االسرائيلي.
نائب رئيس مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين انه مع دخول اإلسرائيليين وقال ارون ديفيد ميلر 

والفلسطينيين في جولة عنيفة اخرى من الصراع الذي يبدوا انه لن ينتهى فان الكثير من الخرافات قد 
ظهرت عند تناول االزمة مؤكدا ان االهم من ذلك هو الوصول الى طريقة للخروج من الفوضى التي 

 قة.تعم المنط
 31/7/7131القدس العربي، لندن، 

 
 دراسة: "الكونجرس" يناقش جملة من الشروط مقابل استمرار تقديم المساعدات للسلطة .023

أصدرت "خدمة أبحاث الكونجرس" األميركي في  :سعيد عريقات -واشنطن ـ القدس دوت كوم 
خارجية للفلسطينيين األسبوع األول من الشهر الجاري دراسة حول مساعدات الواليات المتحدة ال

تطرقت إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المساعدات التي جاء في الدراسة أنها بلغت في "مجملها 
قرابة خمسة مليارات دوالر"، وذلك منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في منتصف تسعينات القرن 

 الغربية وغزة".الماضي أو كما أسمتها الدراسة "سلطة الحكم الذاتي المحدود في الضفة 
وأوضحت الدراسة أن مبلغ الخمسة مليارات دوالر كانت مساعدات ثنائية من الواليات المتحدة 
للسلطة الفلسطينية، يضاف إليها المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة عبر المنظمات والوكاالت 

راسة أن الواليات المتحدة هي من الدولية التابعة لألمم المتحدة وأهمها وكالة )أونروا( التي قالت الد
 أكبر المساهمين في المساعدات التي تقدم لهذه الوكالة.

وأوردت الدراسة العديد من األسئلة الجاري تداولها في اروقة الكونجرس في ضوء الدراسة والمناقشة 
تقديم التي يقوم بها عدد من أعضاء الكونجرس االميركي لتحديد الشروط المطلوبة من اجل مواصلة 

 األميركية؟هل تقديم المساعدة للفلسطينيين يخدم المصالح  األسئلة:المساعدة للفلسطينيين، ومن تلك 
وهل  المتحدة؟إلى اآلن أيًا من األهداف الرئيسية للواليات  1003وهل حققت المساعدات منذ عام 

فلسطينيين. أم تخفيفها أم يتوجب تشديد القيود التي تضعها الواليات المتحدة على تقديم المساعدات لل
وما هي النتائج الممكن أن تترتب على خفض المساعدات للفلسطينيين أو  هي؟اإلبقاء عليها كما 

وما مدى فعالية المساعدة األمنية التي تقدمها الواليات المتحدة للسلطة  قطعها؟تعليقها أو تأجيلها أو 
 الفلسطينية؟
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شتها في الكونجرس أال تسعى السلطة الفلسطينية إلى ويأتي في مقدمة الشروط التي تجري مناق
تعزيز االعتراف بدولة فلسطين دوليًا عبر األمم المتحدة أو أي منظمة تابعة لها أو االنضمام إلى 
الهيئات والوكاالت المنبثقة عن األمم المتحدة أو أي مسعى من شأنه االضرار بمسيرة المفاوضات 

، اضافة الى عدم قيام السلطة بطلب انضمام دولة فلسطين إلى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 المحكمة الجنائية الدولية على اإلطالق.

ومن بين هذه الشروط ايضا عدم الموافقة على تقديم اي مساعدات لدعم دولة فلسطينية في المستقبل 
ية قامت بما يلي: إظهار اال بعد ثيام وزير الخارجية األميركي بتقديم شهادة تفيد بأن السلطة الفلسطين

االلتزام الراسخ بالعيش بسالم مع دولة إسرائيل واتخاذ كل اإلجراءات المالئمة لمواجهة اإلرهاب في 
 الضفة الغربية وغزة بالتعاون مع إسرائيل، إلى جانب مطالب وشروط أخرى.

 31/7/7131القدس، القدس، 
 
 وز كل المواثيق والقوانين الدوليةالمجلس اإلسالمي في الدنمارك: العدوان على غزة تجا .024

قدس برس: أدان رئيس المجلس اإلسالمي في الدنمارك عبد الحميد الحمدي بشدة  -كوبنهاغن 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ووصفه بأنه "عدوان بربري وحشي تجاوز كل المواثيق والقوانين 

 ن اعتداءات االحتالل.الدولية"، ودعا إلى موقف دولي حازم يحمي الفلسطينيين م
وأكد الحمدي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن استمرار الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة 
نما في جبين اإلنسانية جميعا، وقال:  يمثل وصمة عار ليس في جبين العرب والمسلمين فحسبل وا 

على قطاع غزة وعلى  "ال يمكن ألي إنسان حر إال أن يدين وبأشد العبارات العدوان اإلسرائيلي
الفلسطينيين ألنها حرب ظالمة بكل المقاييس وتستهدف مواطنين عزل ال ذنب لهم إال أنهم متمسكون 

 بحقهم في الحياة في ديارهم".
 31/7/7131قدس برس، 

 
 عواصم عالمية تجدد تنديدها بالعدوان اإلسرائيلي على غزة .025

لتضامنية المنددة بالعدوان االسرائيلي على قطاع وفا: استمرت الوقفات ا –الحياة الجديدة  –عواصم 
غزة في عدد من العواصم العربية والعالمية. ففي الهاي شارك مئات المتضامنين مع شعبنا في وقفة 
 لمناسبة الذكرى العاشرة لقرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر جدار الفصل العنصري غير قانوني.
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لفلسطينية والعربية وممثلي منظمات وأحزاب كولومبية بوقفة احتجاجية وقام المئات من أفراد الجالية ا
أمام السفارة اإلسرائيلية في بوغوتا رافعين العلم الفلسطيني وملصقات ويافطات تندد بالعدوان 
 اإلجرامي على الشعب الفلسطيني وهتفوا بالحرية لفلسطين والخزي والعار لدولة االرهاب االسرائيلية.

بورياربالتسن وسط العاصمة ستوكهولم، مظاهرة حاشدة شارك فيها العديد من ممثلي في ساحة ميد
االحزاب السويدية والمنظمات السويدية الحقوقية والمجتمع المدني، والمئات من أبناء الجالية 
الفلسطينية وحركات التضامن والكثير من السويديين الذي يناصرون قضية شعبنا، حيث أقيمت 

كارًا للعدوان اإلسرائيلي المتواصل على شعبنا وخاصة على قطاع غزة الذي يتعرض المظاهرة استن
لحرب اسرائيلية بشعة راح ضحيتها حتى االن المئات من االطفال والنساء والشيوخ بين شهيد 

 وجريح.
وانطلقت من قلب مدينة مونتلاير الكندية في مقاطعة الكيبيك، مسيرة حاشدة بعنوان: "أوقفوا الحرب 

 لى غزة"، تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا.ع
 31/7/7131الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
فــي المواجهــة الــدائرة حاليًّــا مــع  حمــاساإلنجــازات العســكري ة التــي حققتهــا مــن سلســلة تقريــر:  .026

 االحتالل
ا أّن المقاومة الفلسطينّية تمكنت من إرسال اعترفت إسرائيل اليوم رسمية : زهير أندراوس –الناصرة 

طائرة بدون طّيار من قطاع غّزة إلى مدينة أسدود الجانبّية، وقالت القناة الثانية في التلفزيون 
اإلسرائيلّي إّن سالح الجو تمّكن من إنزالها، ولم ُيعرف حتى اللحظة في ما إذا كانت محمّلة 

 بالمتفجرات.
سلسلة اإلنجازات العسكرّية التي حققتها المقاومة في المواجهة الدائرة حاليةا  وهذا اإلنجاز ينضاف إلى

مع االحتالل. وبحسب المصادر العسكرّية في تل أبيب، أظهرت القدرات الصاروخية التي تمتلكها 
حركة حماس مدى جاهزيتها للدخول في معركة كبيرة مع إسرائيل، فصواريخها لم تعد تستثني إال 

معلوما لدى المؤسسة األمنية التي باتت تتخوف  أصبحالمدن اإلسرائيلية، لكن كل ذلك  القليل من
 مما هو مجهول لدى المقاومة.

ولعل عملية تسلل )كوماندوز القسام( إلى كيبوتس زيكيم في مجلس عسقالن، ضاعفت من المخاوف 
ن عدة مسلحين آخرين حاولوا اإلسرائيلية التي ظهر عليها اإلرباك بعد العملية وأعلنت منذ وقوعها أ

 إن مسلحينالتسلل بحًرا إلى ساحل عسقالن قبل أن تعود وتنفي ثم عادت فجر اليوم الجمعة لتقول 
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تسللوا عبر خليج إيالت للمدينة، وأغلقت كافة الطرق فيها وبدأت عملية كبيرة في المدينة قبل أن 
( التي وصلت 48حدة النخبوّية )شاييطتتعود وتنفي تسلل أي مسلح. كما اعترفت تل أبيب بأّن الو 

إلى شاط  غّزة سًرا، ُكشفت من قبل المقاومة، ودار بين الطرفين تبادل إلطالق النار أسفر عن 
 جرح أربعة جنود إسرائيليين بجراح متفاوتة.

هذا الهوس األمني الكبير لدى إسرائيل، عاد مجدًدا ينتاب المؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي قررت، 
وفقا لصحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية، زيادة قواتها الجوية في سماء قطاع غزة تخوًفا من أن 
تستخدم حماس طائرات صغيرة بدون طيار تحمل متفجرات واستخدامها كوسيلة هجوم ضد أهداف 

 إسرائيلية.
ي تمتلكها وقال مسؤول كبير في الجيش اإلسرائيلّي للصحيفة، إّنه على األرجح أن الطائرات الت

حماس هي طائرات صغيرة كتلك التي تستخدم في عمليات التصوير، موضًحا أنه يمكن أن تسبب 
ضرًرا كبيًرا في حال انفجرت أي منها في مستوطنات الجنوب والتي فقط يمكن أن تستطيع الوصول 

طائرات  إليها. وحسب المسؤول فإّن القوات الجوية أوكلت طائرات في سماء غزة بمهمة اعتراض أي
بدون طيار مجهولة قد تطلقها حماس. فيما قالت الصحيفة إّن هذا يمكن أن يكون جزًء من 

 المفاجآت التي تستعد حماس إلظهارها.
، نجح سالح الجو اإلسرائيلّي في 1041وأشارت الصحيفة إلى أنه خالل عملية عامود السحاب عام 
ما بعد المخزن الذي بداخله الطائرات وتّم رصد إجراء تجربة تسيير طائرات استطالع وقد رصد في

تدميره. في السياق ذاته، قال ُمحلل الشؤون العسكرّية في موقع صحيفة )يديعوت أحرونوت( إّن 
المجلس الوزارّي األمنّي والسياسّي الُمصّغر والمؤسسة األمنية بأكملها يؤخران العملية البرية تخوًفا 

ق الهجومية التي جهزتها حماس للمعركة الكبرى. وبحسبه، فإّن من التهديد األكبر ممثال بـ األنفا
حماس حفرت تلك األنفاق للتسلل منها خلف السياج األمني لقطاع غزة، مشيًرا إلى أّن هذه األنفاق 
تسببت في انقسام واضح بين من يطالب باالقتحام البري الكتشافها وتدميرها وبين الخشية من أن 

البرية لخطر تفجير كميات كبيرة من المتفجرات في القوات المتوغلة، وبين الدخول قد يعرض القوات 
من يطالب بعدم الدخول حتى ال يتسلل العشرات من المسلحين عبرها إلى داخل المستوطنات 

 ويصبح ذلك فضيحة بالنسبة للجيش اإلسرائيلي.
ق وتولي مسئولية ونقل عن مصادر عسكرية قولها إّن حماس شكّلت قوة خاصة للعمل في األنفا

تنفيذ العمليات عبرها، الفتًة إلى أّن حماس أظهرت تطوًرا مهًما في القتال، كما أّن بإمكانها إطالق 
عشرات الصواريخ بسهولة من خالل شبكة األنفاق أسفل األرض وليس كما كانت تعاني في الحربين 
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لمحاولة تنفيذ اغتياالت ضد األخيرتين. وأضاف أّن عدم قدرة وصول األمن للصواريخ دفع الجيش 
 عناصر حماس واستهداف منازل عائالتهم بهدف الضغط عليهم.

من جهتها قالت صحيفة )معاريف( إّن حماس نجحت في إفشال المخطط العسكري بتوجيه ضربات 
عنيفة ضد قيادات الحركة من خالل إخفائهم عن األنظار، مشيرًة إلى أّن إسرائيل كانت تبحث عن 

ماس يمكن من خالله بدء المعركة إال أنها فشلت ونجحت حماس إسرائيل بجرها إلى قيادي في ح
الحرب في وقت غير مناسب. أّما مراسل الشؤون العسكرية في القناة السابعة، فقال إّن األجهزة 
األمنّية في إسرائيل تخشي من أْن تنجح حماس عبر عشرات المسلحين من التسلل إلى داخل 

مكانية السيطرة عليها بعد معركة كبيرة مع الجيش قد يقتل فيه سديروت وبعض المس توطنات وا 
العشرات من الجنود ومن المهاجمين، مبيًنا أّن مثل هذه العملية ممكنة جًدا تزامًنا مع إطالق 

طالق نار من القناصة.  صواريخ وا 
31/7/7131رأي اليوم، لندن،   

 
 حقائق عن المقاومة وغزة .027

 منير شفيق
ام من الحرب الصاروخية بين العدوان الصهيوني والمقاومة المسلحة في قطاع غزة، تتأكد بعد ستة أي

 الحقائق التالية:
إن المقاومة في قطاع غزة لم تتوقف للحظة واحدة طوال الّسنوات الخمس الماضية عن تعزيز  أواًل:

لقادمة كما تتجلى في دفاعاتها وتطوير تسلحها تصنيعًا وتهريبًا ولم تنم عن تهيئة نفسها للحرب ا
أروع صورها اليوم وهي تقصف ضمن دائرة تمر بحيفا مما يغطي مناطق واسعة من فلسيطننا 

. فبوركت أيادي حماس والجهاد وبوركت أيادي الفصائل األخرى وفي مقدمها اخوتنا 4113المحتلة 
المقاومة تخوض في الجبهة الشعبية التي راحت تسهم في الحرب الصاروخية األمر الذي يؤكد أن 

 حربًا طويلة النفس سوف يضيق نفس العدو أمامها ليرتد مهزومًا مدحورًا.
إن أنوية الحركات الشبابية المبادرة في الضفة الغربية أسست لالنتفاضة الشاملة القادمة طوال  ثانيًا:

ال اضة جماهير المرحلة السابقة السيما منذ التظاهرة ضد زيارة موفاز لرام هللا ثم التضامن مع انتف
في إنزال الهزيمة بمخطط برافر. ثم أضف مجموعة النشاطات التي مورست ضد االحتالل  13

واالستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد األقصى، ونصرة لألبطال المضربين ضد االعتقال 
جهة اإلداري. هذه النشاطات التي مارسها الشباب والشابات الشجعان وصلت مستوى أرقى في الموا
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التي خاضتها جماهير الخليل وشعفاط بعد اختطاف الجنود الثالثة واستشهاد الفتى محمد أبو خضير 
محروقًا حيًا على أيدي عصابات صهيونية. وهنا ال بد من إبراز هبة جماهير الفلسطينيين في قرى 

على وحدة الشعب  ومدنها والسيما في حيفا والناصرة وأم الفحم. وذلك باعتبارها تأكيداً  13ال مناطق 
الفلسطيني وأصالة جماهيرنا التي بقيت مغروسة فيها عبر األجيال بالرغم مما تعرضت له من تنكيل 

بادة وعنصرية وتهويد.  وا 
ان األسابيع القليلة الماضية أثبتت خطأ الذين توهموا أن ال مقاومة وال انتفاضة في فلسطين  لثًا:اث

فمن يتتبع  العالم.مركزية لشعوبنا العربية واإلسالمية وأحرار وروجوا أن فلسطين لم تعد القضية ال
ن لم تعكسها أجهزة اإلعالم، ومن يتابع ما يدور  بدقة عشرات ومئات النشاطات في المدن العربية وا 
من نقاشات في كل المدن والقرى العربية يتأكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني سوف يتصاعد 

. 13ال أسابيع أخرى وكلما تحرك الشارع في الضفة الغربية ومناطق كلما دامت الحرب في غزة 
 التحرك.األمر الذي سيفرض على الجامعة العربية وعلى المتخاذلين في األنظمة العربية 

هذا وال بد من أن يرفع الحصار عن قطاع غزة من قبل السلطات المصرية وال مفر من أن يتحشد 
وعدوانه. من هنا فاألمر يحتاج من شعبنا إلى النفس الطويل في  الرأي العام العالمي ضد نتانياهو

المقاومة واالنتفاضة ليتصاعد التضامن العربي واإلسالمي والعالمي فيدخل نتانياهو ومناصروه في 
أمريكا والغرب المأزق الخانق، وعندئذ يتحقق االنتصار للمقاومة في قطاع غزة ويمهد لالنتصار في 

طالق األسرى وذلك شريطة ان  الضفة الغربية لدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس وا 
ة أشهر أو ربما ألسابيع. فالعدو الصهيوني وأمريكا عتتواصل انتفاضة شاملة في الضفة الغربية لبض

لن يتحمال انتفاضة مصممة ال تهدأ حتى تحقق أهدافها. ويشترط هذا إغالق باب المساومة ليفرض 
مل ألن الخسارة باالنسحاب وتفكيك المستوطنات ستكون أقل عليهما من الخسارة مع انتصار كا

 استمرار المواجهات ضد االنتفاضة، وذلك من خالل رأي عام عالمي مناصر للحق الفلسطيني.
كبيرة تقع هنا على عاتق حركة فتح لتنتهي من استراتيجية  إن مسؤوليةوختامًا غني عن القول 

والتعاون األمني وتتحد مع كل القوى المناضلة والمقاومة تحت استراتيجية  التسوية والتفاوض
 االنتفاضة الشاملة المصممة على إنزال الهزيمة بالعدو.

31/7/7131، "73موقع "عربي   
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 المستوطنات والتسوية المستحيلة .028

 نبيل السهلي
توطنين في القدس، برزت بعد خطف وقتل الفتى الفلسطيني أحمد أبو خضير حرقا على يد ثالثة مس

أسئلة بشأن التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في ظل ارتفاع وتيرة االستيطان واعتداءات 
المستوطنين على الفلسطينيين، حيث ال يمر يوم دون اعتداء مبرمج من قبل المستوطنين 

راعية وممتلكاتهم ومحالهم اإلسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك على أراضيهم الز 
 التجارية.

والالفت أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين كانت على الدوام ومنذ اليوم االول لالحتالل 
مشرعنة ومدعومة بشكل مباشر من قبل الجيش اإلسرائيلي والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة خالل 

 .1041وحتى عام  4167الفترة الممتدة من عام 
كد متابعون للشأن اإلسرائيلي أن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي لم يتوقف البتة منذ اليوم األول ويؤ 

تمت سيطرة الجيش اإلسرائيلي على األراضي  4167لالحتالل، ففي الخامس من يونيو/حزيران 
لك ، ونقصد الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذ4113الفلسطينية الناجية من االحتالل الصهيوني عام 

تكون فرصة جديدة قد سنحت إلسرائيل لمتابعة مخططاتها لتهويد فلسطين عبر النشاط االستيطاني، 
 وتاليا فرض األمر الواقع التهويدي عبر إنشاء المستوطنات.

 
 في الرؤى اإلسرائيلية

 على الرغم من التمايز الطفيف بين األحزاب اإلسرائيلية في الموقف من االستيطان، لكن الثابت أن
ثمة إجماعا على ضرورة إنشاء المستوطنات وتسريع وتيرتها في عمق األراضي الفلسطينية وخاصة 
في قلب مدينة القدس، بغية فرض التصور اإلسرائيلي للحل سواء عبر تبادل األراضي والسكان، بما 

ت بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وهي المساحة التي أقيمت عليها المستوطنا 1ال يتجاوز 
 الكبيرة، أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة اإلسرائيلية على ما هي عليه اآلن.

، فإن النشاط 1002ومن األهمية اإلشارة إلى أنه رغم تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 
االستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه أكبر موجة نشاط 

 .4167ام استيطاني منذ الع
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، 4167وتؤكد دراسات على أن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية المتواصل منذ عام 
مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثالثمائة وخمسين ألف مستوطن إسرائيلي،  424أدى إلى بناء 
ألف  430مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، ويتركز فيها نحو  16إضافة إلى 

مستوطن إسرائيلي، وهناك مخططات لفرض وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية وفي داخل 
 األحياء العربية القديمة من مدينة القدس.

بالمائة من مساحة الضفة الغربية البالغة  10وقد صادرت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أكثر من 
ستوطنات والطرق االلتفافية التي تربط بينها، ناهيك عن كيلومتر مربع لمصلحة إنشاء الم 2300

بالمائة من مساحة مدينة القدس. ويعتبر الباحثون في قضايا  30سيطرة إسرائيلية على أكثر من 
االستيطان بأن الجدار العازل هو من أكبر النشاطات االستيطانية التي شهدتها وتشهدها األراضي 

 .4167الفلسطينية منذ عام 
 

 ة االستيطانشرعي
أكدت هيئات دولية عديدة في مقدمتها محكمة العدل الدولية أن الجدار يعتبر عمال إسرائيليا غير 
شرعي، وهو بذلك مناٍف للقوانين الدولية. وفي مواجهة القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية 

سياسات محددة  4167النشاطات االستيطانية، اتبعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ عام 
لنطباق على األرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها وذلك بغية رسم جغرافيا سياسية 

 قسرية.
يتم بموجبه سيطرة إسرائيل بشكل  4167فقد استصدرت السلطات اإلسرائيلية أمرا عسكريا عام 

تم من خالله منع بيع أو مباشر على أمالك الغائبين، واستحدثت حارسا ألمالك الغائبين، حيث 
 تأجير تلك األمالك دون موافقة السلطات والمؤسسات اإلسرائيلية ذات الصلة.

ويشير باحثون إلى أن ثمة أهدافا كامنة وراء مصادرة المؤسسة اإلسرائيلية ألراضي العرب 
د من الفلسطينيين وبناء المستوطنات اإلسرائيلية عليها، وفي مقدمة تلك األهداف طرد أكبر عد

العرب خارج أرضهم، والقيام بعملية إحالل ديموغرافي لمزيد من المهاجرين اليهود ليصبحوا أمرا 
 تهويديا واقعا يصعب الفكاك عنه.

وبناء على قرارات المنظمات الدولية وفي مقدمتها، قرار مجلس حقوق اإلنسان الذي أشار أكثر من 
يرسم جغرافيا إسرائيلية قسرية على أراضي  مرة إلى أن استمرار االستيطان اإلسرائيلي الذي

الفلسطينيين، هو انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة األراضي وهدم 
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المنازل والممتلكات الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين وشق الطرق االلتفافية لتغيير الطابع العمراني 
بما فيها القدس الشرقية، فضال عن كون االستيطان يشكل والتكوين الديموغرافي لألراضي المحتلة 

 انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
ويتطلب األمر تبني خطاب سياسي فلسطيني جديد يسعى إلى تطبيق القانون الدولي الداعي إلى 

العشرات من القرارات الدولية أن تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين. وفي هذا السياق أكدت 
نشاء الدولة الفلسطينية بالمعنى  المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السالم العادل والشامل وا 
الحقيقي للكلمة، أي السيادة الفلسطينية الكاملة على مفاتيح االقتصاد الفلسطيني والمعابر والعالقات 

 مع دول العالم.
ي تجرم االستيطان اإلسرائيلي ويمكن االستناد إليها في إطار المعركة القانونية ومن تلك القرارات، الت

، 4137لسنة  11/460، القرار رقم 4177لسنة  1324ضد االستيطان اإلسرائيلي: القرار رقم 
 16/17، فضال عن القرار رقم 4110لسنة  12/71، القرار رقم 4131لسنة  11/13القرار رقم 

 أممية أخرى صدرت فيما بعد.، وقرارات 4114لسنة 
 

 مقاطعة المستوطنات
أدت القرارات اإلسرائيلية الصادرة خالل السنوات القليلة الماضية إلى انكشاف صورة إسرائيل 
العنصرية، فبعد رفض العديد من دول العالم لتلك القرارات، اعتبرت النشاطات االستيطانية غير 

يا وبريطانيا قبل بضعة شهور، وبعد فرنسا مؤخرا، حذرت شرعية وفق القرارات الدولية، فبعد ألمان
يطاليا المواطنين من عقد صفقات مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة  حكومتا إسبانيا وا 
الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجوالن السوري المحتل. وأعلنت وزارتا خارجيتي البلدين أن 

 ادي في المستوطنات تعرض نفسها لسلسلة من المخاطر.الشركات التي تقوم بنشاط اقتص
يطاليا أن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيها ال تعترف بالسيطرة  وجاء في إعالن إسبانيا وا 
اإلسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجوالن السوري المحتل، وترى أن المستوطنات 

 لي.غير شرعية من جهة القانون الدو 
فإن هناك مخاطر قضائية واقتصادية قد تصيب الشركات واألفراد الذين  -بحسب البيان-ولذلك 

يقومون بفعاليات اقتصادية أو ينفذون عمليات تحويل أموال أو استثمار أو يوقعون على صفقات أو 
 يشترون أراضي أو يحصلون على خدمات سياحية من جهات استيطانية.
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اإلسبانية أن "الوضع القائم قد يؤدي إلى صراع حول األراضي والمياه وجاء في بيان الخارجية 
والمناجم والموارد الطبيعية التي تم شراؤها أو استثمرت فيها أموال، وأنه يجب على الشركات أن تأخذ 
بالحسبان أن النشاط االقتصادي في المستوطنات قد يؤدي إلى تورط الشركات في خرق القانون 

 قوق اإلنسان".الدولي والمس بح
وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد نشرت في اآلونة األخيرة تحذيرا مماثال، 
حذرت فيه من النشاط االقتصادي أو االستثمار في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة 

 الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والجوالن السوري المحتل.
فرنسي إن نشر البيان يأتي ضمن عملية منسقة مع الدول الخمس الكبرى في االتحاد وقال دبلوماسي 

سبانيا. يطاليا وا   األوروبي، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وا 
ُيذكر أن بريطانيا وألمانيا كانتا قد نشرتا تحذيرات كهذه قبل بضعة شهور. وتشير تقديرات الخارجية 

أن تشهد الفترة القادمة موجة بيانات تحذير مماثلة في كافة دول اإلسرائيلية إلى أنه من المتوقع 
 االتحاد األوروبي.

 
 تفكيك معالم االحتالل

قد تكون عملية االعتراف بفلسطين عضوا مراقبا في األمم المتحدة عامال مساعدا لرسم عالقات 
ات الدولية، حيث تندد فلسطينية وعربية مع غالبية دول العالم للضغط على إسرائيل وانصياعها للقرار 

غالبية دول العالم على الدوام بالقرارات اإلسرائيلية المتتالية والمتسارعة الرامية إلنشاء آالف الوحدات 
 االستيطانية في عمق الضفة الغربية، وبشكل خاص في مدينة القدس.

سطين عضوا بعد االعتراف الدولي بفل -وكعقاب للفلسطينيين-ويلحظ متابعون أن حكومة نتنياهو 
، زادت من نشاطاتها االستيطانية 1041ديسمبر/كانون األول  11مراقبا في األمم المتحدة يوم 

لفرض أمر واقع تهويدي يصعب الفكاك منه، ولم تخرج اعتداءات الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين 
 األخيرة على سكان المدن الفلسطينية عن السياق المذكور.
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أي المستوطنات -سرائيلية، بات من الضروري تدويل قضية االستيطان وتبعا للسياسات اإل
ألنها تمثل معلما أساسيا من معالم االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية،  -والمستوطنين

واألجدى هو رفع شعار تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين عن األراضي الفلسطينية المحتلة، 
التي تؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات وفرض الديموغرافيا اإلسرائيلية قسرا  تطبيقا للقرارات الدولية

 على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه. وعندئذ يمكن الحديث عن تسوية حقيقية.
31/7/7131الجزيرة نت،   

 
 مقاومة غزة تفضح االرتباك اإلسرائيلي وحدود القوة .029

 حلمي موسى
ا من أشد أيامها حلكة بسبب المفارقة الكبيرة الكامنة في واقع تعيش القيادة اإلسرائيلية حاليا بعض

الحرب الدائرة. فإسرائيل التي تهدد إيران وتفرض سطوتها على كل الدول العربية تقريبا وتعرض 
نفسها كواحدة من القوى العسكرية األعظم في العالم تجد نفسها عاجزة عن حسم معركتها مع قطاع 

ذا كانت تحاول بث الذعر في نفوس أقل من مليوني فلسطيني في رقعة صغيرة من األرض  غزة. وا 
في المئة من أرض فلسطين فإن المقاومة في هذه الرقعة ترد ببث الذعر في  4.2ال تعادل أكثر من 

نفوس اإلسرائيليين في كل أرض فلسطين. واألدهى أن صواريخ إسرائيل كلها عاجزة عن أن تفرض 
ره شروطها مما يبرز بعدا يتماهى مع بعد المقاومة اللبنانية في حرب على المقاوم في غزة وجمهو 

 وهو بعد النموذج. 1006تموز 
صحيح أن إسرائيل بذاتها ليست أوهن من بيت العنكبوت ولكنها بالتأكيد كانت تستمد، وطوال عقود، 

تفشي قوتها من ضعف عدوها. ومن المؤكد أيضا أن إحساس إسرائيل بهذا الضعف تعاظم في ظل 
العربي سواء من أجل الحفاظ على نظام أو اإلطاحة به أو من أجل نبذ  -حالة االقتتال العربي 

سيطرة هذه الطائفة أو فرضها. ولذلك من المهم أن الحرب الدائرة حاليا تعيد إلى الواجهة نموذجا 
غزة الصغيرة افتقدناه وهو إثبات أن قوة إسرائيل ليست قدرا وأن بالوسع مواجهتها. فإذا كانت 

والمحاصرة حتى من العربي وليس فقط من اإلسرائيلي قادرة على أن تكون ندا في هذه اللحظة فإن 
ذلك يعني الكثير. فليس إلسرائيل أن تثق بأن فرقة العرب تضمن أمنها وأن هنا وهناك فئات مقاتلة 

 مستعدة إلثبات هذه الحقيقة إلسرائيل بين حين وآخر.
البرية التي يهدد الجيش اإلسرائيلي بها غزة طوال الوقت ال تبشر اإلسرائيليين  واألدهى أن العملية

بشيء. وبدال من األحاديث عن اجتياح قطاع غزة خالل ساعات صار الحديث عن عمليات اقتحام 
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شييطت »محدودة وقرب الحدود. وكانت بشائر هذه العمليات محاولة الكوماندو البحري اإلسرائيلي، 
 1دى أهم وحدات النخبة، تنفيذ عملية في منطقة ال تبعد عن الحدود أكثر من ، وهي إح«48

كيلومتر ففشلت وكانت بحاجة لقوات جوية وبحرية وبرية تخوض حربا من أجل إنقاذها. وبديهي ان 
نتائج هذه العملية والخشية من األنفاق والتورط أكثر تدفع القيادة اإلسرائيلية للتركيز على الغارات 

 ة.الجوي
دخول الجيش االسرائيلي برا الى قطاع غزة »عاموس هارئيل أن « هآرتس»وكتب المعلق العسكري لـ

سيالقي جهدا دفاعيا من حماس التي ستستعمل الصواريخ المضادة للدبابات والمتفجرات ونظاما 
وخية القذائف الصار  إطالقتحت االرض. ويتوقع أن تزيد في الوقت نفسه محاوالت  أنفاقدفاعيا من 

على المراكز السكنية في اسرائيل، وستضطر الحكومة المصغرة الى أن تفكر في أنه هل يوجد قدر 
كاف من المعلومات االستخبارية الدقيقة، وهل توجد اهداف يمكن احرازها بعملية برية محدودة قبل 

معركة بنتيجة ال إلنهاءالموافقة عليها. وستكون حيرة الوزراء بين الخشية من أن يبدوا مستعدين 
التعادل مع حماس )التي ستعرض التعادل على أنه انتصار كبير( وبين الخشية من التورط 

 «.واصابات في قوات الجيش االسرائيلي. وقد اصبحت الساعة السياسية تتكتك في الخلف
لكن الغارات الجوية ال تمثل حال لواقع أسلوب عمل المقاومة في القطاع حيث يجري قصف المكان 

رات ومرات وتستمر اإلطالقات الصاروخية من ذات المكان. وقد لجأ الجيش اإلسرائيلي إلى م
أسلوب تنفيذ مجازر كالتي وقعت في الكثير من البيوت والمساجد حيث ال يتورع عن قتل مدنيين 
بهدف الردع. كما لجأ إلى األسلوب المجرب والذي فشل مرارا بمحاولة خلق شرخ بين األهالي 

مة عبر مطالبة أحياء بكاملها بترك بيوتها والهجرة إلى أماكن أخرى في القطاع. وخالفا والمقاو 
لمنطق إسرائيل في السعي لتحقيق حسم سريع في المعارك فإنها هذه المرة تحذر منذ البداية أن 
المعركة ستكون طويلة بقصد اإليحاء باستعدادها لذلك. لكن من يعرف واقع إسرائيل النفسي 

ادي يدرك أن نافذة الوقت أمام القيادة اإلسرائيلية تغلق وبسرعة ليس فقط بسبب ضغوط واالقتص
 دولية ولكن أصال بسبب ضغوط داخلية.

إن معضلة إسرائيل مع غزة مزمنة وال حل لها في المستقبل المنظور. والمسألة ال تكمن فقط في 
القطاع محاصر وهو التجسيد لفكرة إطالق النار من عدمه ألن ذلك نتيجة حتمية لواقع أشد عمقا. ف

إسرائيل في حشر الفلسطينيين في أضيق نطاق والتمتع بأكبر قدر ممكن من أرضهم. ولذلك فإن 
نما الحل الشامل الذي من دونه يتعذر أبدا حل المعضلة. فغزة من دون  مسألة غزة ليست الحصار وا 
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ن هدأت فإلي حي ن. إذ ليس صدفة أن ثلثي أهالي حل شامل يضمن الحقوق ال يمكنها أن تهدأ وا 
 قطاع غزة هم من الالجئين الذين يرون من شرفات بيوتهم أرضهم في الجانب اآلخر من الحدود.

وفي كل حال من الواضح أن إسرائيل محتارة جدا ليس فقط في تحديد أسلوب التعامل العسكري مع 
نما أيضا محتارة في تحديد األهداف التي تريدها من كل ت صعيد. صحيح أن اليمين المتطرف غزة وا 

، غير أن نتنياهو ال «الشجاعية إلى الضاحية»وتحويل « عقيدة الضاحية»يطالب نتنياهو باستخدام 
يزال يدرك القيود المفروضة على القوة اإلسرائيلية. واألهم أن الشجاعية، مثل الضاحية، لم تعد تقبل 

جعلها بالغة اإلزعاج إلسرائيل. لذلك فإن أن تكون الضحية الصامتة وهي تملك من القوة ما ي
الخيارات األهم هي بين المعركة البرية واتفاق وقف إطالق النار. ويبدو أن وقف النار هو األقرب 

 واألقل تكلفة إلسرائيل.
31/7/7131السفير، بيروت،   
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 بن كاسبيت
لمرحلة التالية ستكون تحويل حي الشجاعية في غزة الى ما كانت عليه الضاحية في بيروت في ا

حرب لبنان الثانية. هذه الرسالة نقلها أمس بعض كبار رجاالت الجيش االسرائيلي في تصريحاتهم 
 العلنية.
ئها في الجيش االسرائيلي أمس بالغات لبعض االحياء في غزة دعا فيها السكان الى اخال أصدر

أقرب وقت ممكن. وحدد الجيش االسرائيلي الشجاعية بانه الحي الذي تصدر منه معظم الصواريخ 
واصلت حماس التصعيد، فان الجيش سيدمر الحي حتى االساس ويبسطه مع  إذانحو اسرائيل وقرر 

 االرض مثلما فعل بالضاحية، معقل حزب هللا في بيروت، قبل ثماني سنوات بالضبط.
ورفضوا. والقطريون اشكاليون. اما  أنفسهمالثناء ال يوجد وسيط حقا. فقد اقترح االتراك في هذه ا

يعتبرون اسياد حماس. االمريكيون في الصورة وكذا  ألنهممصر فغير مستعدة الن تعمل معهم 
الفلسطينيون، من الجانب االسرائيلي يعمل على الوساطة مبعوث نتنياهو المحامي اسحق مولخو، 

تسيبي لفني وآخرون. الرجل االكثر مالءمة للوساطة هو ابو مازن. اسرائيل في هذه االثناء  الوزيرة
ال تريد أن تعطيه الشرف. فهذا قد يعززه على حساب المتطرفين. وحماس تطالب بمطالب متنوعة 

اما  لوقف النار. اما ابو مازن فال يقترح اال امر بسيط واحد: وقف النار االن. فورا. وبعد ذلك نرى
 اسرائيل فترفض.
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 وعد في لحظة ذروة

وقت البحث في منتهى السبت حطم كل االرقام القياسية في العبث، بوتيرة مجنونة. فقط أعلنت 
حماس في الثامنة مساء، بالعبرية، بانها تعتزم ان تطلق في التاسعة مساء صواريخ جديدة نحو تل 

حتى االن. وقبلت القنوات  أطلقتهل مما أبيب تحمل اسم احمد الجعبري. ويفترض أن تكون أثق
التلفزيونية االسرائيلية التحدي ودخلت جميعها الى انتظار شبه متوتر، شبه متسلي. في تلفزيون 

هز «التي تبشر بخراب الصهيونية، دمار الدولة و باألناشيدحماس وضعوا ساعة عد تنازلي وتبلوها 
 «.باألمناحساس االسرائيليين 

ابل فواصل الناس يتجولون ويقضون وقت فراغهم في ميناء تل أبيب. والحقيقة هي أن أما عندنا بالمق
حماس التزمت بالمواعيد. في التاسعة وخمسة دقائق انطلق السنونو االول الى دربه، واعترض فوق 

صلية من عشرة صواريخ اخرى، في كل اتجاه ممكن. وهي االخرى  أطلقتتل أبيب، وفي اعقابه 
يناء تل أبيب صفق الناس، وكذا المتجمعون حول القبة الحديدية وكأن هذا هبوط اعترضت. وفي م

 اضطراري ناجح لطائرة ال عال.
. دولة كاملة تتلقى وابال من الصواريخ، على مدى باألمنتخلق القبة الحديدية هنا احساسا رائعا 

ذا بالبكاء. فدوما سيكون خمسة ايام على التوالي، وكف الناس عن التأثر. ينبغي االمل اال ينتهي ه
صاروخ عاق اياه يفلت من االعتراض، حيث سيصل من زاوية مفاجئة، او يعثر عليه بتأخر أو يقع 
خلل في أحد صواريخ االعتراض أو شيء ما. مثل هذا الصاروخ الذي يسقط على جمهور غير 

ة نجاح، ال يكفي في المئ 10مكترث، يمكن ان يلحق مصيبة. واالحصاءات يمكنها أن تكذب دوما. 
 عندما يدور الحديث عن ارواح البشر. يجب أن نتذكر ذلك.

 
 مطلوب وسيط

تستنفد نفسها. والطرفان يسرهما النزول عن الشجرة التي تمترسا عليها في « الجرف الصامد»بدأت 
قلب الغابة، ولكن ال توجد ساللم. الوسيط الطبيعي والتقليدي، مصر، غير معنية جدا بالتعاون. 

الجنرال السيسي يتمتع شخصيا من كل بيت لمسؤول من حماس يصبح موجة حجارة في غزة. و 
واالمريكيون هم الوحيدون الذين يمكنهم أن يخلقوا االلية التي تنهي االمر. المكالمة الهاتفية بين 
ة نتنياهو واوباما يوم الخميس كانت مكالمة تأسيسية. اسرائيل هي التي طلبت من الواليات المتحد

 الدخول الى الصورة.
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« ستعيد الردع»ما. اسرائيل  بإنجازالتسوية، في نهاية المطاف، ينبغي أن تعطي الجميع احساسا 
وتلقن حماس درسا، حماس ستستعيد عالقتها بالعالم، وتحصل ربما على الفرصة للصمود من ناحية 

ر المال. اما ابو مازن ستوف ألنهااقتصادية. قطر ملزمة بان تكون جزءا من مثل هذا االتفاق 
ما تمكن االمريكيون من جعله  إذافيفترض أن يثبت مكانته بصفته الزعيم الوحيد للشعب الفلسطيني، 

 كبير السن المسؤول.
ما وعندما يصيب صاروخ ما، في مكان ال  إذاكل ما كتب حتى هنا يمكن أن يتصاعد بالدخان 

يفة طن من سالح الجو بالخطأ على مدرسة ما سقطت قذ إذايفترض به أن يقع فيه، او كبديل 
 فلسطينية مأهولة.

الجرف »في هذه المرحلة، عندما ال تكون مثل هذه االمور قد حصلت، يكون واضحا للجميع بان 
ذاتوجد ما وراء ذروتها. نتنياهو ويعلون لن يسارعا في الدخول الى غزة، « الصامد ما دخال،  وا 

من بضع ساعات أو ايام. لقد سلم  أكثروات على االرض فسيكون هذا نشاطا موضعا ال يبقي ق
نتنياهو بحقيقة أنه خالفا لما وعد، ليست لديه القدرة على دفع حكم حماس الى االنهيار. هو ايضا، 
مثل اسالفه، سيلعب من السبت الى السبت، اي من حملة الى حملة، من ترميم الردع الى اعادة 

 في هذه اللحظة.ترميمه. ال يوجد الحد اوراق اخرى 
 

 ال بد سنشتاق لحماس
الفارق بين هذه الحملة وسابقاتها واضح: حتى وقت قصير مضى كان هدف اسرائيل انهيار حكم 
حماس. وظهور العبين مثل داعش، جبهة النصرة، بيت المقدس وباقي مجانين الجهاد والقاعدة، 

بعد ذلك سنشتاق  ألننابغي انهيارها ان حماس هي اليوم شبه الشريك المثالي. ال ين إلسرائيلأوضح 
اليها. يجب السعي الى وضع تكون فيه مردوعة حقا، وترسانة تهديداتها على الجبهة االسرائيلية 

في اطارها تتخلى حماس عن « على نمط سوريا»عن تسوية  األحاديثالداخلية محدودة. اما 
 صواريخها فغير واردة. حماس لن تتخلى عن صواريخها ابدا.

يوم ». كل أسلحة إلسرائيلفشلت هذه المنظمة، حتى هذه اللحظة، في كل محاوالت ضربها  لقد
 النفق في كرم سالم، الصواريخ على تل أبيب، ديمونا. لزييكم،التي اعدتها فشلت. االجتياح « الدين

 –شيء واحد في حماس لم يتضرر: الروح القتالية بقيت كما كانت. في منظمة ايديولوجية دينية 
تطرفة كحماس، ال ينبغي توقع تغيير الخطاب، حتى في اللحظات الصعبة. مثل هذه المنظمات ال م
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تخضع اال عندما تقع على االرضية، تنزف وال تكون لها خيارات. نحن لسنا هناك، وعلى ما يبدو 
 لن نكون هناك قريبا.

الصعب االفتراض ان تكون ما استمرت االمور بهذه الوتيرة، من  إذاهذا المساء نهائي المونديال. 
في غزة كهرباء في الساعة العاشرة مساء. السؤال هل يمكن مشاهدة المباراة في تل أبيب في هدوء 

 دون صافرات. صحيح حتى هذه اللحظة يبدو أن ال، ولكن كل شيء مفتوح.
31/7/7131 ،معاريف  

31/7/7131القدس العربي، لندن،   
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